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Rozsda Endre 100 éves. Koráb-
bi retrospektív kiállításai után, 
melyek  végrendeletének megfe-
lelő sorrendben először festmé-
nyeit (Műcsarnok, 1998), majd 

rajzait (Szépművészeti Múzeu m, 
2001), s végül fotóit (Mai Manó 
Ház, 2004) mutatták be, a  Ma-
gyar Nemzeti Galéria cente-
náriumi kiállítása elsőként te-

szi lehetővé, hogy farkasszemet 
nézzünk a  művész mindhárom 
arcával. Festővásznon, rajzlapon 
és fotópapíron itt hagyott emlé-
keivel.

Az idő ölelésében – ahol Rozsda több 
mint száz műve látható – nem egye-
düliként fejezte ki tiszteletét az élete 
nagy részét Párizsban töltő, tengeren-
túlon is elismert alkotó munkássága 
előtt. A  Várfok Galéria nemrégiben 
bezárt kiállítása (Rozsda 100: A pár-
ka fonala, 2013) Magyarországon rit-
kán, vagy sohasem látott műveit mu-
tatta be. Az utóbbihoz kapcsolódóan 
azonos címmel megjelent egy kata-
lógus is, amelynek szerzői célul tűz-
ték ki, hogy felfedik Rozsda művei-
nek egy-egy, mindeddig homály fedte 
rétegét, s elhelyezik ezeket a  ma-
guk művészettörténeti kontextusá-
ban. Ennek épp itt volt az ideje, hisz 
Rozsda – az  első magyar szürrealis-
ta, „Breton barátja, Picassóné legjobb 
magyar tanítója. Rozsda, aki még lát-
ta Bartók kezét, és ez megváltoztatta 
az életét. Európai Iskola, Max Ernst, 
Párizs, párizsi emberünk…” –, aki-
nek Esterházy Péter szerint legendája 
van, a magyar művészettörténet nagy 
ismeretlenje is egyben.

Rozsda valóban legendás, történe-
tei is azok. Első hosszabb párizsi tar-
tózkodása (1938–1943) például a kö-
vetkezőképpen zárult: 1943-ban, a II. 
világháború kellős közepén vonatra 
szállt, és barátjával, Barta Lajos szob-
rásszal visszatért Budapestre. Zsidó 
származású absztrakt festőként szel-
te át a náci Németországot. És hogy 
mindemellett homoszexuális volt-e? 
Azt beszélik. Rozsda jogörököse 
diszkréten kezeli a dolgot, ám a Ma-
gyar Fotográfiai Múzeumnak ado-
mányozott fotói (körülbelül 20 ezer 
darab) itt-ott betekintést engednek 
a fotós Rozsda Endre és férfi alanyai 
egy-egy meghitt pillanatába.

(folytatás a 2. oldalon)
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Rozsda Endre arcai

Egy Giambologna-szobor története

Mars Gradivus
A magyarországi műgyűjtés jelentős 
korszaka volt a  két világháború kö-
zötti időszak. A  történelmi nemes-
ség és a  pénzarisztokrácia mellett 
a középosztály számos tagja gyűjtött 
műtárgyakat – olyanok, akik nem 
rendelkeztek ugyan hatalmas jövede-
lemmel, mint a felső tízezer tagjai, de 
néhányuknak mégis sikerült nemzet-
közi színvonalú kollekciót létrehozni.

E kevesek közé tartozott reneszánsz 
kisplasztikai és plakett gyűj teményével 
az  ügyvédként  tevé  kenykedő Witt-
mann Ernő (1881–1963), aki Mravik 
László szerint „az egyik legnagyobb 
szoborgyűjtő volt Kohner és Delmár 
mellett”. Sajnos a  kollekció legna-
gyobb része a világháború alatt meg-

semmisült, és a megmaradt darabok 
többsége a Cleveland Museum of Art 
anyagát gazdagítja. Egyik kiemelkedő 
műtárgya volt Giambologna Marsot 
ábrázoló bronzszobra, amely az 1980-
as évek végén rekordáron kelt el egy 
londoni árverésen.

A flamand születésű Jean de 
Boulogne (1529–1608), közismer-
tebb nevén Giambologna – a  rene-
szánsz szobrászat egyik legnagyobb 
mestere – számos kisbronzot készí-
tett itáliai működése során. Ezek 
egyike a  lépő, kezében kardot tar-
tó Mars, akit a  rómaiak egykor 
a gradivus – „a csapatok élén járó” – 
jelzővel illettek. 

(folytatás a 9. oldalon)

Szépművészeti Múzeum

Caravaggio 
leplezetlensége
Michelangelo Merisi, akit – Mi-
lánó környéki szülőfaluja ne-
véről – Caravaggióként ismert 
meg a  világ, 1610. július 18-án 
reménytelenül fut a tengerparton 
a  hajó után, amelyik nem várja 
meg, majd összeesik, és meghal. 
Pedig már úton van a  pápai ke-
gyelem, amellyel őszentsége meg-
bocsát bűnös lelkének. De későn 
érkezik. Igazi vacak amerikai 
film kezdete (vagy vége) lehetne.

Róma, 2010. Az  előbbi tör-
ténés emlékére (persze inkább 
Caravaggio festészete előtti tisz-
telgésként) halálának 400. évfor-
dulójára megrendezik azt a  kiál-
lítást, amelyen – beharangozója 
szerint – egyszerre a legtöbb képe 
látható. Elindultak hát a  festmé-
nyek, hogy eddigi közegükből 
kimozdulva új kontextusban ke-
ressenek magyarázatot. Heideg-
geri vagy beltingi értelemben. 
Aki órákon keresztül sorban állt, 
az tényleg áldozott valamit azért, 
hogy Merisi mester zsenialitásá-
ból megérezzen valamit, bár nem 
hiszem, hogy közben Heidegger-
re gondolt.

Budapest, 2013. Caravaggiótól 
Canalettóig a Szépművészeti Mú-
zeum tárlatának a  címe. Persze 
senki sem tagadja, hogy ez a ki-
állítás sokkal inkább Caravaggió-
ról szól, mintsem Canalettóról. 
Kilenc műve látható itt. Ami 
kevésnek tűnne, ha nem róla 
lenne szó. Az alkotások kapcsán 
művészetének számos elemét ki 
lehetne emelni: a sajátosan eroti-
kus fiút, aki gyümölcskosarát (és 
magát) kínálja a  nézőnek; a  két 
Salome-képet, azok hasonlóságai-
val és még inkább eltéréseivel; 
a  két Krisztus-kép döbbenetesen 
eltérő szempontú ábrázolását. 
Avagy a leplezetlenül érzéki 
Keresztelő Szent Jánost, akinek 
megfestése kor Caravaggio úgy 
rúgja fel az írott és íratlan sza-
bályokat, ahogy az  egyszerű pa-
rasztlányra hasonlító Bűnbánó 
Magdolna vagy az  Izsák feláldo-
zása esetében. 

(folytatás a 3. oldalon)

Globális ambíciók
kortárs múzeumok a posztszovjet régióban

Erik Bulatov: Dicsőség a CPSU-nak, 2005
16–17. oldal

Felfelé a lejtőn? 
 hazai aukciós körkép

Kmetty János: Csendélet kancsóval  
és gyümölcsökkel, 1915 körül

18–19. oldal

Amerikai 
szomorújáték

kiállítás New Yorkban
Mike Kelley: Day is Done, 2005–2006

25. oldal 

A Gurlitt-saga 
következményei

törvényes tulajdonosok új reménye
30. oldal

Rozsda Endre: Cím nélkül, 1958
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Vélemény – Kiállítás

(folytatás az 1. oldalról)
A kiállítás harmadik termének mű-
vein látjuk, mit hozott haza Rozs-
da azon a vonaton, és mit tett hozzá 
ahhoz, amit Párizsban, a szürrealis-
tákkal való találkozásakor alkotott. 
„Európa hajnala” – a  kurátorok 
így nevezik az  Európai Iskola éveit 
(1945–1948) Rozsda életművében, 
azt az  időszakot, amely a  Ketten 
egyedül (1939) és az Égi és földi sze-
relem (1945) között kivilágosította és 
egymásba folyatta a színeket, foltok 
rendszerévé változtatva képeit. E rö-
vid időszak – bár az  MNG kataló-
gusának szerzői, Kopeczky Róna és 
Kálmán Borbála szerint – meghatá-
rozó jelentőségű Rozsda stílusának, 
szín- és formavilágának kialakulá-
sában, a  tárlaton nem kap hangsú-
lyos szerepet, ahogyan a komor évek 
sem az orosz megszállás alatt, mely-
ről a művész a következőképpen fo-
galmaz Budapestről való 1956-os 
végleges távozása után, megint Pá-
rizsban: „Hogy mindez szétdúlta 
az életemet, az biztos. De mindig is 
távol akartam tartani a  festészete-
met a fájdalomtól.”

Nem szűrődik át a  képein sem 
a  fájdalom, sem a  hétköznapok – 
mondjuk, hogy milyen ruhát sze-
retett viselni. Pedig utóbbi örök 
barátját, Françoise Gilot-t első talál-
kozásukkor nagyon magával ragadta: 
„olyan volt, mint egy bizánci Krisz-
tus, és már öltözködésével is felhívta 
magára a figyelmet: állandóan rózsa-
szín ing, almazöld kardigán és reze-
daszínű bársonynadrág volt rajta.” 
Rozsda szerint ez mind nem fontos, 
a  valóság élménye másodlagos egy, 
a múltat és a  jelent egyszerre magá-
ban foglaló, globális idő elképzelt ese-
ményeihez mérten. Ha mégis mon-
dott valamit magáról, aforizmákban 
beszélt, amelyeket csak ő maga ér-
tett. Van is egy rajza, két férfi szi-
luettjét ábrázolja, combjukon és fel-
sőtestükön pedig a következő üzenet 
áll: „Önmagamnak írni.” Önmagá-
nak és önmagát írta, festette, rajzolta 
meg, s kamerájának objektívje is ön-
maga felé állt. Rozsda első festménye 
egy ál-önarckép volt: Gainsborough 
Kékruhás fiújának arcát a  sajátjára 
cserélte, 14 éves korában első fotó-
ját önmagáról készítette (Önarckép 
14 évesen, Mohács, 1927), és szám-
talanszor rajzolta meg saját arcát ön-
magát kereső Narcissusként.

Nem tévesztve szem elől az  élet-
műben az  önkeresés és önleké-
pezés folytonos jelenlétét és fon-
tosságát, a  bemutatott anyag is 
önarcképpel indul – hasonlóan a ko-
rábbi, festészetét, grafikai és fo-
tográfusi munkásságát bemutató 
retrospektív tárlatokhoz. Ha a  ki-
állítótérbe lépünk, Rozsda 1937-es 
önarcképe mered ránk, magában 
összegezve hazánk harmincas évei-
nek posztimpresszionisztikus ha-
gyományát. Egy másik, 1939 körüli 
önarcképén, a  párizsi hatásokat be-
mutató teremben („A szürrealista éj-
szaka”) Rozsda kivehetetlen formájú 
bal keze a figyelemre méltó: a szür-
realizmussal való találkozást jelzi, 
a  figura fokozatos absztrahálódásá-
nak töretlen ívét indítva be az élet-
műben.

Van továbbá a kiállításon egy iga-
zán érdekes, hosszúkás tér, egy folyo-
só, kifejezetten a művész önarcképei-
nek szentelve. A  tárlat e leginkább 

fotós munkákat egymás mellé állí-
tó részletében azonban grafikák és 
festmények is akadnak. Utóbbira pél-
da Rozsda legelső ismert képe, a Pi-
pás önarckép (1932), mellette pedig 
Csontváry Kosztka Tivadar önma-
gáról alkotott portréja (Önarckép, 

1896–1902), utalva a művész Csont-
váry iránt érzett örök tiszteletére. 
Pablo Picasso, Francis Picabia, Paul 
Klee és néhányan azon külföldi al-
kotók közül, akik hatottak Rozsdára, 
szintén megjelennek, még ha elenyé-
sző számban is. A legizgalmasabb e 
térben azonban az, hogy egyszerre 
láthatók Rozsda kísérletei a  formá-
val és önnön tekintetének megraga-
dásával. Az egyik oldalon hol női ru-
hában fotózza magát (Transzvesztita 
I–IV., 1947), hol egy saját arcát geo-
metrikus elemekre bontó (Önarc-
kép, 1955) vagy pontokból kirajzo-
lódó önportréban (Önarckép, 1940) 
keresi tekintetét. S mindeközben 
szemközt a tárgyat, a testet és a te-
ret egyre közelebbről mutató fotók 
vezetnek el bennünket a  forma tel-
jes absztrahálódásához. Így függ ösz-
sze Rozsdánál a figuratív és az abszt-

rakt, melyek mindvégig egyszerre 
vannak jelen művészetében.

Számomra ez volt a kulcs a hetve-
nes évektől datált utolsó korszakának 
érett festményeihez, az absztrakt ké-
pekhez. Rozsda az őt körülvevő tár-
gyak, testek és terek több ezer da-

rabját vizsgálta meg életműve végére 
– elölről, hátulról és oldalról. A szí-
nek és a  formák között szerelmek, 
barátok és gyilkosok arcai bukkan-
nak fel, akiket én nem ismerek, és 
még ki tudja, hány emlék és idősík 
összegződik egy helyen, melyekben 
nekem nem volt részem, nem ért-
hetem. Egy kép akkor van kész – 
mondja a festő –, „amikor visszabo-
csátja tekintetemet”.

Úgy gondolom, Rozsda Endré-
nek sikerült belenéznie saját tekin-
tetébe, s mikor megtörtént ez a pil-
lanat, az önmagával szemben érzett 
kortársiatlanságból fakadó melan-
kólia is szertefoszlott, művei pedig 
– hasonlóan ahhoz, mint amikor 
Narcissus meglátta önnön tükörké-
pét a folyóban – érinthetetlenné vál-
tak. (Megtekinthető március 2-ig.)

Muskovics Gyula
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Közös értékeink
A metrón utazva vörös-fekete-fehér plakátra lettem figyelmes: mélyen le-
húzott kapucni, az így eltakart arc elé felemelt, vörös festékszóró flakont 
tartó két kéz bilincsben, az alak mellett graffiti a falon. A kép alatt vörös 
háttéren világító fehér betűs felirat: „Óvjuk közös értékeinket! A jármű-
vek rongálása bűncselekmény. 1-től 5 évig terjedő, letöltendő szabadság-
vesztéssel büntethető az a személy, aki idegen vagyontárgy megsemmisí-
tésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el. BTK 324. §.”

Értjük, hogy miért tették ki a  plakátot. De lapunk olvasóinak igazán 
nem kell magyarázni, hogy a graffiti akár még műalkotás is lehet, aho-
gyan azt sem, hogy egyik-másik végsőkig amortizált tömegközlekedési 
jármű láttán az az érzésünk, hogy a széteséstől talán már csak az a kis 
plusz festék óvná meg, ami egy művészi értékkel nem is feltétlenül ren-
delkező graffiti révén kerülhet az oldalára.

Lapunk olvasói számára az is világos, hogy közös értékeinket nemcsak 
a  tömegközlekedési járművek alkotják, hanem sok más egyéb mellett 
a közgyűjteményekben őrzött műtárgyak is. 

Ezek jelentős része a járműveknél sokkal veszélyeztetettebb helyzetben 
van: a szerves alapanyagúakat már a természetes fény is súlyosan károsít-
ja. Az optimálistól komolyabban eltérő relatív légnedvesség vagy az ala-
csony hőmérséklet pedig még a  fémeknek is árthat, gondoljunk a  vas 
rozsdásodására és az ónpestisre (13 °C alatti hőmérsékleten a fém rács-
szerkezetének változása miatt az óntárgyak szürke porrá omlanak szét). 
Tehát már a helytelen tárolás is beindíthat visszafordíthatatlan folyamato-
kat, amelyek nemcsak károsíthatják a nagy értékű és pótolhatatlan mű-
tárgyakat, hanem akár azok teljes pusztulását is eredményezhetik. Akkor 
pedig ez is tekinthető rongálásnak – ha nem is olyan gyors és látványos, 
mint a graffitizés.

A műtárgyakkal kapcsolatos döntés anyagi, büntetőjogi és még sokféle 
felelősséggel jár, és műtárgyvédelmi ismereteket igényel. Bár csupán ta-
pasztalatból is mindnyájan jól tudjuk, hogy ruháink, bútoraink, irataink, 
fényképeink súlyosan károsodnak, ha tűző napon hagyjuk őket, de attól 
is, ha nyirkos helyen tároljuk őket.

Sajnos sok hazai közgyűjtemény még mindig nincs abban a helyzetben, 
hogy optimális klímát biztosítson kiállítótereiben és raktáraiban. A fenn-
tartók felelőssége a körülmények minél gyorsabb és minél hatékonyabb 
javítása. És annak megakadályozása, hogy a műtárgyak – közös értékeink 
– valamilyen megfontolatlan döntés következtében még a jelenleginél is 
rosszabb körülmények közé kerüljenek. Mert könnyen megrongálódhat-
nak, sőt meg is semmisülhetnek. BTK 324. §. 

Csók: István

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Rozsda Endre arcai

Rozsda Endre: Hermetikus szimbólum, 1974 

Rozsda Endre: Pipás önarckép, 1932 Rozsda Endre: Krisztus-önarckép, 1977 
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Kiállítás – Hír

Szépművészeti Múzeum, Budapest

Caravaggio leplezetlensége
(folytatás az 1. oldalról)
A  szent báránnyal szokott játszani, 
nem kossal, és nem egy római utca-
kölyökre hasonlít, aki pénzért árul-
ja szerelmét. Caravaggio – mint 
mindig – ebben is szabálytalan, 
ahogy az  ábrázolás egészét illetően 
is az. Hogy a festészet szabályait át-
író, a fény és árnyék összes kifejező-
eszközét zseniálisan alkalmazó mű-
vész miért lett annyival több és más, 
mint számos kortársa, az  nem csu-
pán a merőben új technikának, ha-
nem legalább ennyire a  sujet meg-
lepő kezelésének is köszönhető. 
Amivel valahol a lélek mélyén zajló, 
hol szép, hol taszító folyamatokat ké-
pes felmutatni.

Hogy lássuk, pontosan miről is van 
szó, hívjuk segítségül Caravaggio 
egyik kortársát: ellenlábasát, Gio-
vanni Baglionét. Baglione a  manie-
rizmus és a barokk között áll, inkább 
a korai barokk, mint a kései manie-
rizmus művésze. Caravaggiónál idő-
sebb, mégis jó harminc évvel éli túl. 
Az  egyik, nagyon „caravaggiós” al-
kotása, amelyet 1602 körül festett, 
ugyanazt a  témát választja, mint 
Caravaggio Győzedelmes Ámor 
című képe. Caravaggio munkáján 
egy Keresztelő Szent Jánoshoz ha-
sonló „utcakölyköt” látunk, aki sze-
mérmetlen meztelenségében épp 
az ágyról pattan fel, körülötte min-
denféle szétszórt holmi, főként ze-
neszerszámok, kezében nyílvesszők, 
ám ami a  kép középpontjában áll, 
az sokkal inkább a pőre fiú huncut 
mosolya. Baglione képének témája 
ugyanez. A  címe (a budapesti kiál-
lításon ez szerepel): Az isteni szere-
tet diadala. Itt azért érdemes megáll-
ni. A művet Baglione két változatban 
is megfestette. Az  egyik Berlinben, 
a másik Rómában található. A Szép-
művészetiben a berlini kép szerepel. 
Ennek német címe: Der himmlische 
Amor besiegt den irdischen Amor. 
Azaz Az  égi Ámor legyőzi a  földi 
Ámort. Ez már sokkal többet mond. 
Többet még az  olasznál is: Amor 
sacro e amor profano. 

Miről is van itt valójában szó?
Ez az elv megfelel az Erószról val-

lott neoplatonikus elképzeléseknek, 
amelyek a  XVI. század környékén 
egyre népszerűbbek lettek. Eszerint 
– à la Platón – két Ámor létezik, hi-
szen ahogy azt a Phaidroszban leírja, 
az Erósz által megragadott lélek vagy 
az ideák világa (égi), vagy a beteljesü-
lésre vágyó szerelem (földi) felé for-
dul. Az égi Ámor arra bírja rá az em-
bert, hogy platóni vagy ficinói módon 
elforduljon a  földi szenvedélyektől, 
és az égi szépre függessze tekintetét.

Látszólag ez szemben áll Ca ra-
vaggio képével. Ott csak egy Ámort 
látunk. Baglionénál kettőt. Ca ra-
vaggiónál nem is látjuk, hogy mi 
vagy ki felett győzedelmeskedik, itt 
igen: a másik Ámor felett. Baglione 
képén az égi Ámor nyilat tart a ke-
zében, de nem a szerelem nyilát, ha-
nem az  ölését. (A kettő között per-
sze nincs túl nagy szakadék.) A földi 
Ámor (Amor profano) Caravaggiónál 
megint egy hétköznapi kamasz ké-
pében kerül elénk, az  égi (Amor 
sacro) Baglionénál pedig inkább egy 
antik „Mihály arkangyal” formájá-
ban. Az égi végképp felülkerekedik 
a  földi hívságoknak hódoló vágyon, 
egyszerűen átdöfi a földön fekvő, vé-
dekezésre képtelen másikat. Szép 
dolog az égi szeretet!

Mindez akkor lesz világos, ha át-
gondoljuk, mit érthetett a kor a  lé-
lek szenvedélye alatt. Platón mel-
lett nézzük Arisztotelészt. De 
anima (A  lélekről) című művében 
a  lélek három részét különbözte-
ti meg. A  vegetatív lélekrészt, ez 
a  legalacsonyabb rendű. A  szenzi-
tív lélekrészt, ahová egyebek mel-
lett az  érzékelés, a  képzetalkotás 
stb. funkciói tartoznak, valamint 
a  legmagasabb rendűt, a gondolko-
dó lélekrészt. A pathosz (vágy, szen-
vedély) mindenkinek adott. Ám 
az  erény az, ha a  pathoszt megre-
gulázzuk, a szenvedélyeket az érte-
lem (gondolkodó lélekrész) alá ren-
deljük, mert akkor beszélhetünk 
lelki alkatról, habitusról. Baglione 
pontosan felmondja a leckét. Az égi 
győzedelmeskedik a  földi felett. 
A háttérben ráadásul feltűnik a  sá-
tán. A  római változatban szembe-
fordul velünk, vonásai állítólag 
Caravaggióra emlékeztetnek.

Caravaggio azonban nem lenne az, 
aki, ha ezt tenné. Ő éppen a lecke el-
len hat. Akkor is, ha korában a  fes-
tészetet két tényező határozta meg: 
a tridenti zsinat szigorú előírásait ride-
gen követő művészet, másrészt a fel-
színes, könnyed gyönyöröket kereső 
mindennapi élet, a hétköznapi reali-
tás, amely fittyet hányt a  zsinati el-
várásoknak. Tegyük hozzá: csakúgy, 
mint azok, akik ezeket megalkották. 
Caravaggio a saját útját járta, alkatá-
ból eredően nem engedett semmifé-
le ízléskényszernek. Sem ennek, sem 
annak. A kép ennek tökéletes példája. 
Bár a témaválasztás rendben van, de 
Caravaggio Ámort nem egy platoni-
kus eszme megtestesüléseként, nem 
a zsinati szellemben festi le. Mindez 
választás kérdése. Annibale Carracci 
(a kiállításon szintén látható) tökéle-
tesen megfelel a  zsinati szellemnek: 
puttó puttó hátán, letisztult ábrázo-
lás, megfelelően alkalmazott színek 
és kontúrok, ember legyen a talpán, 
aki az  angyalok és szentek kaval-
kádjában (lásd Szűz Máriáról festett 
munkáit) eligazodik – ez az  egyik 
„vagy”. A másik Caravaggióé.

De még mindig kérdés, vajon Cara-
vaggiónál az égi Ámor győzedelmes-

kedik? Nem hinném. A  győzedel-
mes Ámor egyszerű, serdülőfélben 
levő, ízig-vérig földi lény, huncut, 
csábító, pirospozsgás arc, mögötte 
gyűrött lepedő, ami arra utal(hat), 
hogy mi történt éjszaka. Ez a  földi 
Ámor. Tetőtől talpig. Annyira, hogy 
első pillantásra nem is sejtenénk, 
hogy a  lábait szemérmetlenül szét-
táró prostikölyök (merészen megmu-
tatva a mester homoerotikus vonzal-
mát) maga Ámor, ha nem lenne rajta 
a két szárny, amelynek az „oda-nem-
illése” szinte üvölt a képről.

Azaz Caravaggiónál éppen a  földi 
Ámor győz. De ki fölött? Nos, pon-
tosan az égi fölött. Ám nem öl meg 
senkit, mint Baglione képén. Nincs 
szüksége ölésre, győzelme a  fegy-
ver (nyíl) használata nélkül, a  mez-
telen test felkeltette vágy által tel-
jes. A huncut mosoly az ajkán talán 
éppen ezt mutatja. Nem Caravaggio 
lenne, ha itt és most valami más tör-
ténne. Mégis éppen ez magyaráz-
za, hogy egy száznál jóval több fest-
ményt felvonultató kiállításon miért 
az a néhány lesz a sok, a meghatáro-
zó. (Megtekinthető február 16-ig.)

GyenGe Zoltán

Untitled-1   1 1/5/14   9:32 PM

Caravaggio: Győzedelmes Ámor, 1601–1602
olaj, vászon, 156x113 cm

Giovanni Baglione: Az isteni szeretet 
diadala, 1602–1603

olaj, vászon, 179x118 cm
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Canaletto (Antonio Canal): A Molo kitekintéssel a Riva degli Schiavonira, 1738 körül
olaj, vászon, 110×185 cm, Castello Sforzesco, Milánó

Módosul a védettség, a kivitel és a restitúció szabályozása
2014. január 12-től hatályosak az  egyes kulturális tárgyú törvények mó-
dosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény védettséggel, kivitellel és 
restitúcióval kapcsolatos rendelkezései. A módosítások alapvetően a korábbi 
szabályozást pontosítják, egészítik ki, valamint néhány ponton új szabályo-
kat is megállapítanak. A  változások részletes ismertetése a  Forster Gyula 
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ honlapján olvasható 
(www.forsterkozpont.hu).

Molnár Annamária leköszönt
Lemondott a  Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesülete 
(MKMGOE) elnöki pozíciójáról Molnár Annamária, aki újjáalakítása, 2010 
májusa óta állt a  szervezet élén. Az  egyesület szervezésében tavaly októ-
berben ért véget a Budapest Contemporary elnevezésű nemzetközi vizitor-
program, amelyet a kortárs képzőművészeti szcéna nemzetközi szakembe-
rei és a  hazai művészeti színtér kapcsolatának fejlesztése céljából hoztak 
létre. Ennek keretén belül 9 meghívásra került sor, és összesen 15 külföldi 
szakember utazott Budapestre. A vendégek a műterem- és galérialátogatá-
sok mellett a  fontosabb kortárs művészeti intézményekbe is elmentek, és 
így teljes körű betekintést kaptak a magyar főváros képzőművészeti életé-
nek eseményeibe.

Hantai Simon aukciós csúcstartó
A Sotheby’s december 3-i párizsi árverésén 2,46 millió euróért, azaz mint-
egy 740 millió forintért kelt el Hantai Simon 1960-ban készült nagyméretű 
munkája, az M. A. 5 (Mariale). Magyar művész alkotásáért aukción még so-
hasem adtak ilyen magas árat. A kortárs kategóriában egy tavalyi, 720 ezer 
eurós leütéssel Hantai már eddig is magyar csúcstartónak számított, most 
azonban az abszolút rekordot is átvette az ugyancsak Franciaországban élt 
Miklós Gusztávtól, akinek Fiatal lány című szobráért 2005-ben 1,6 millió 
eurót fizetett ki az új tulajdonos.

Velencei Építészeti Biennále – magyar pavilon
Jakab Csaba és Márton László Attila projektje képviseli Magyarországot 
az  idei Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén. A  magyar pavilonban 
rendezendő kiállítás megvalósítására kiírt pályázatra összesen 20 érvényes 
pályamű érkezett be, több, mint eddig bármikor. A nyolcfős bíráló bizott-
ság konszenzusos javaslata alapján Gulyás Gábor nemzeti biztos az Építés 
– Az építés folyamata, ember- és közösségformáló ereje, hatása az épített 
környezetre című pályamű szerzőit kérte fel tervezetük megvalósítására. 
A tervezett kiállítás alapja az 1981-ben indult Visegrádi Építésztáborok tör-
ténete, melyekhez több generáció tevékenysége is szervesen kapcsolódik. 
A kiállítás ideje alatt zajló velencei kétkezi építkezés terveit pályázaton vá-
lasztják ki a kurátorok, a kalákában folyó építésbe pedig a látogatók közül 
bárki szabadon bekapcsolódhat (www.velenceibiennale.com).

Afrikai születésű főkurátor a Velencei Képzőművészeti Biennálén
Okwui Enwezor személyében először lesz afrikai születésű művészeti igaz-
gatója az 56. Velencei Képzőművészeti Biennálénak. A rendezvény igazga-
tótanácsa decemberben jelentette be a New Yorkban és Münchenben élő 
nigériai kurátor, teoretikus, művészettörténész, kritikus kijelölését, amitől 
szakmai körökben azt várják, hogy 2015-ben nagyobb teret és szerepet kap-
nak majd Velencében az Európán és Amerikán, azaz a nagy és domináns 
diskurzusokon kívüli művészeti beszédmódok, gyakorlatok és problémafel-
vetések. Enwezor többször megjelent a  művészeti világ legbefolyásosabb 
szereplőinek 100-as listáján, művészeti igazgatója volt többek közt a  2. 
Johannesburgi Biennálénak (1997), a 11. kasseli Documentának (2002) és 
a dél-koreai 7. Gwangjui Biennálénak (2008), 2011 óta pedig a müncheni 
Haus der Kunst igazgatója.

Újra látogatható Veronában a Palazzo della Ragione
A modern művészet kiállítóhelyeként nyitja meg újra kapuit idén tavasszal 
Verona felújított középkori központja, a Palazzo della Ragione és a Torre dei 
Lamberti épületegyüttese. A látogatók ezen az impozáns helyszínen tekint-
hetik meg a  város szülötte, a  jeles természettudós és humanista, Achille 
Forti (1878–1937) műgyűjteményét, amely a XIX. század olasz képzőművé-
szetének egyedülálló keresztmetszetét nyújtja.
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Közismert mondás, hogy minden 
székely ért a  fához, született fafara-
gó. Dabóczi Mihályra biztosan érvé-
nyes ez a megállapítás. Első bicskáját 
megkapva az ásónyelet is kifaragta. 
A fához mint szobrászati alapanyag-
hoz kétféleképpen lehet viszonyul-
ni: az  egyik, hogy lefaragom róla 
a  felesleget, hogy kibontsam belő-
le a szobrot. A másik, hogy szemre-
vételezem, mit kínál a fa a maga ág-
bogaival, az  évgyűrűk rajzolatával, 
göcsörtjeivel, hogy mit tudok belőle 
kihozni, ami szoborrá képes változ-
tatni a holtában is élő fát.

Dabóczinál mindkettőre látunk 
példát: az  elsőre a  végtelenül le-
csiszolt art deco jellegű szobrok-

ban, amelyeket nemcsak ifjan, ha-
nem előrehaladottabb korában is 
készített. Alapvetően fában gondol-
kodó művészre vall ez. Ám többre 
is: modernségre törekedett, és en-
nek kiteljesítéséhez vette segítsé-
gül az  ifjúkorában körülötte elter-
jedt szemléletmódot. A másik példát 
időskori kócos, elnagyolt kiképzésű, 
gyakran erősen expresszív munkái 
szolgáltatják, amelyek arról is tanús-
kodnak, hogy a  művész annyi esz-
tendő után visszakerült Nagymaros-
ra, ami újfent közelebb hozta hozzá 
a természetet. 

Monográfusa, Prohászka László 
hangsúlyozta, hogy a  saját gyönyö-
rűségére készített szobrok lényege-
sen modernebbek, mint a köztériek. 
Így volt vele minden szobrászunk, 
amikor a maga kedvére, nem pedig 
a  zsűrorok igényei szerint alkotott, 
elvárásainak próbált megfelelni. Saj-
nálatos kor- és kórtünet. A  magyar 

művészet teli van két pályán futó, 
esetenként lényegüket illetően rej-
tőzködő kvalitású életművekkel. Na-
gyon sokban volt egy magán-vágány 
és egy hivatalos. Kevés volt az a sze-
rencsés alkotó, aki nem kényszerült 
kettősségre. Persze nem mindenki 
élte meg ezt tragédiának, tudtom-
mal Dabóczi sem.

A fa mellett másik kedvelt anya-
ga a kő. Számos kisplasztikája, port-
réja és persze monumentális közté-
ri alkotásainak sora kőből készült. 
Igényességére vall, hogy maga farag-
ta kőszobrait. Kicsit-nagyot egyaránt. 
Kezdeti nagyméretű, realista alko-
tásai a  római tanulmányok hatására 
stilizált formajegyekkel gyarapodtak 
és monumentális hatásúvá váltak. 

A  sors kegyetlen fintora, hogy ezt 
a változást jobbára a létező szocializ-
mus éveiben kapott megbízásos mun-
káin láthatjuk, mert korábban, dacá-
ra annak, hogy tehetségesnek ítélték, 
alig részesült hivatalos felkérésben.

Dabóczinak sajátos lelki tartása 
volt, amelynek lényege a  különál-
lás. Hogy értem ezt? Tovább képezte 
magát a Collegium Hungaricumban, 
de nem lett római iskolás. Köztéri al-
kotásai többségét élete utolsó har-
minc évében készítette, de nem vált 
szocreál művésszé.

Igazán a kisplasztikában tejesítette 
ki magát: kitűnő jellemidéző portréi-
val és egyre elvontabb, jelképes em-
berképeket, formaképleteket ábrázoló 
figuráival. A  látványtól mint inspi-
rációs forrástól sohasem szakadt el, 
hol szorosan ragaszkodott hozzá, hol 
meg a felismerhetőség határáig nyúlt 
ki. Külön figyelmet érdemelnek ál-
latábrázolásai, a  bikák és leginkább 
a madarak, meg a lovas szobor – min-
den szobrászi feladat csimborasszó-
ja őt is foglalkoztatta. Az állatábrázo-
lások plakettjein, érmein semmi sem 
korlátozta fantáziája szárnyalását, ter-
mészetszeretete megnyilvánulását és 
modern szemléletmódja kibontását. 
Későn kialakult bátorsággal, felszaba-
dult módon kezdett formákat képez-
ni, szobrokat alkotni.

Felesége, Palatinus Viktória ön-
ként feladta pályáját, kevés művet 
hagyott hátra. Jelentőségét ezek-
ből igazán megítélni nem lehet. 

De konstatálható, hogy akvarell-
jeit szenzibilis szemléleti mozgások 
jellemzik. A  leginkább archaikus 
szemléletről a virágképek vallanak. 
Ezeket felülmúlják a  portrék, ame-
lyek formaképzés és lélekábrázo-
lás dolgában is kimagaslók, dacára 
annak, hogy szinte befejezetlenek. 
Ezek nem a Réti-iskola, hanem egy 
annál modernebb tájékozódás, sti-
láris érdeklődés tanúbizonyságai. 
(Megtekinthető február 14-ig.)

tóth antal

Kiállítás

Barabás Miklós: Háborgó tenger, 
háttérben a Vezúvval, 1837
akvarell, Magyar Nemzeti Galéria

Barabás Miklós (1810–1898) a 
XIX. század egyik legjelentő-
sebb magyar festőművésze, a ki-

alakuló művészeti élet kezdetektől je-
len lévő, s a század tanújaként mind-
végig alkotó mestere volt. Erdélyi és 
bécsi tanulóéveit és tartózkodását kö-
vetően Bukarestben is megfordult, 
majd sorsdöntő, másfél esztendős itá-
liai utazása után Pesten telepedett 
le, s vált a reformkor, a biedermeie r 
művészetének legfontosabb alakjá-
vá. Több európai tanulmányutat tett, 
s művészetébe szinte mindig beemel-

te az utazások alkalmával megismert 
új tendenciákat. Zsánerképei mellett 
elsősorban a portré műfajában alko-
tott maradandót, számos magyar köz-
életi személyiség képmását megfestet-
te. 1862-ben a Képzőművészeti Tár-
sulat egyik alapítója, majd haláláig el-
nöke volt.

Pályafutásában nyomon követhe-
tő a magyar művészet alakulása 
és fejlődése. Szinte minden alko-

tói korszakából számos műve maradt 
fenn, s a festmények mellett grafikai 
hagyatéka is igen gazdag. Akvarelljei, 
ceruzarajzai és egyéb, papírra készült 
munkái bizonyos szempontból szinte 
jobban tükrözik művészetének min-

denkori érettségét, mint a megrende-
lésre festett, reprezentatív portrék és 
más művek, amelyekben kevésbé ér-
hető tetten az a frissesség és sponta-
neitás, mint papírra vagy vázlatköny-
vekbe készült alkotásaiban. Bara-
bás grafikái közgyűjteményben legna-
gyobb mennyiségben a Magyar Nem-
zeti Galéria grafikai osztályán talál-
hatók, e gyűjteménybe elsősorban a 
halála után megrendezett hagyaté-
ki kiállítás nyomán kerültek, amelyen 
revelációként hatottak az addig isme-
retlen akvarellek és ceruzarajzok.

Az egyik legjelentősebb műcso-
port az 1834–1835-ös itáliai ta-
nulmányúton készült akvarel-

lek sorozata, amelyeket Barabás a 
kor legmodernebb tendenciáját jelen-
tő angol akvarellfestészettel megis-
merkedve, annak hatására készített. 
Teljesen új technikáról, tájfelfogásról 
és megközelítési módról volt itt szó, 
amelyet a fiatal művész igen hamar 
megértett és elsajátított. Hazatéré-
se után úgy tűnt, hogy ez a festésmód 
háttérbe szorul, hiszen a korabeli Pes-
ten nem volt igény erre a modern 
megközelítésre. Ekkor indult művé-
szi pályája, s a hamar érkező sikerek-
nek köszönhetően számtalan megren-
delésnek kellett eleget tennie. Nagy 
portréi mellett azonban igen sok kép-
mást készített el papírra is, akár szin-
te végleges, rendkívül finoman kivi-
telezett formában, de akadnak ceru-
zával felvázolt, nagyvonalú tanulmá-
nyai is. A század második felében vá-
rosmajori villájából gyakran indult 
sétára a parkban, ahol elsősorban a 
fák szépsége nyűgözte le; korábbi táj-
akvarelljei mellett a Városmajor fái-
ról készített grafikái alkotnak fontos 
sorozatot, amelyben az idős művész 
ismét feleleveníthette virtuóz techni-
kai tudását.

A MOM Kulturális Központ 
a Barabás Villában a művész akvarelljeiről és 
grafi káiról készített nemes másolataiból rendezett 
kiállítással és előadás-sorozattal tiszteleg a festő, 
a villa egykori tulajdonosa és lakója emléke előtt. 
A kiállítás megtekinthető 2014. február 4–23. között, 
hétfőtől szombatig 10–18 óráig, kivéve zártkörű 
rendezvények esetén.
Az előadás-sorozat programja:
2014. február 6. 18 óra
Barabás Miklós itáliai utazása. Előadó: Hessky Orsolya 
művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
2014. február 13. 18 óra
Barabás Miklós portréi papíron. Előadó: Veszprémi Nóra 
művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
2014. február 20. 18 óra
Barabás Miklós tájképei és a városmajori fák. Előadó: Bajkay Éva 
művészettörténész

Barabás Miklós
 emlékhónap 
a Barabás Villában

Bővebb információ: 
+3613199854/222, 

+36703805553
Helyszín: Barabás Villa

1122 Budapest, 
Városmajor u. 44.
A belépés díjtalan

Barabás Miklós: A művész 
felesége enteriőrben, 1844
akvarell, Magyar Nemzeti Galéria

Barabás Miklós: 
Gräfenberg 
alakokkal, 1839
akvarell, Magyar 
Nemzeti Galéria

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, Budapest

Palatinus Viktória és Dabóczi Mihály emlékezete

Dabóczi Mihály: Csók, 1963
vörösmárvány, 50 cm

Dabóczi Mihály: Álom, 1958
diófa, 40 cm

Palatinus Viktória: Balaton, 1938
akvarell, 22x30 cm

Palatinus Viktória: Zakós férfi, 1937
akvarell, 33,5×26 cm
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Kiállítás – Közélet

Julia Stoschek még nincs negyven-
éves, 2000 óta gyarapodó gyűjte-
ménye mégis jelentős: Max Brose 
gyáros dédunokájának düsseldorfi 
kollekciója körülbelül félezer műal-
kotást tartalmaz. A gyűjtemény egy 
százéves, felújított ipari épületben lá-

togatható (amely egyben Stoschek la-
kóhelyeként szolgál), míg a munkák 
egy részét 2007 óta évente más-más 
szempontú válogatásban utaztatják.

A Műcsarnokban látható tema-
tikus kiállítás leporellója szerint 
az anyag az idő alapú médiumokra fó-
kuszál; ez pontosan azt jelenti, hogy 
Stoschek (a spanyolországi, leóni 
székhelyű MUSAC-hoz hasonlóan) 
elsősorban videomunkákat gyűjt, 
ezek kiválasztásában pedig előny, 
hogy egyben a  New York-i MoMA 
videoművészeti beszerzésekkel fog-
lalkozó kuratóriumának is tagja. 
A  rövid és sikertelen műkereskedel-
mi karriert követő gyűjteményszer-
zés profilját – ahogy ezt egy inter-
júban elmondta – az határozta meg 
leginkább, hogy Stoschek a  Music 
Television videoklipjein nőtt fel. Eh-
hez képest a  kiállított művek zöme 
nem operál váratlan vágásokkal vagy 
követhetetlen cselekménnyel (a ka-
kukktojás a  német Tobias Zielony 
7000 állóképből összeálló hipno-
tikus montázsa, amely egy nápo-
lyi épületkomplexumban, a  Le Vele 
di Scampiban zajló „történéseket” 
dokumentálja), inkább lassan csor-
dogál. Jóllehet ez nem hiba, a  több 
mint nyolcórányi anyag megtekinté-
séhez komoly türelem szükségeltetik 
– még akkor is, ha egy belépőjegyet 
kétszer is felhasználhatunk.

Az Egy város entrópiája címen 
futó kiállítás 11 művész 26 munká-

ját vonultatja fel, s a fő témán kívül 
olyan kérdésekkel foglalkozik, mint 
például hogy miként befolyásolják 
önképünket és vágyainkat a médiu-
mok által sugallt képek, vagy hogyan 
hamvadnak porrá egykor fontosnak 
ítélt kulturális értékeink. A  vezér-

fonál a hőtanból és az  informatiká-
ból kölcsönzött, de az  irodalomba 
is átszivárgó kifejezés, az  entrópia, 
amely egy rendszer rendezetlenségi 
fokát jelöli. Az entrópia itt az építé-
szeti terekben (múzeumokban, épü-
letekben, épületkomplexumokban, 
városrészekben vagy virtuális vilá-
gokban) megjelenő, adott, vagy ép-
pen előhívott „meghibásodásokra” 
és a zavaró tényezőkből összeálló új 
egészre utal – így voltaképpen a mű-
vészet metaforájának tekinthető.

Ez leginkább a tárlat két kanoni-
zált művészének munkáin figyel-
hető meg – Stoschek gyűjtemé-
nyét ugyanis úgy alakította, hogy 
az  alkotások a  kezdetektől rep-
rezentálják a  videoművészet tör-
ténetét. A  legérdekesebb Gordon 
Matta-Clarktól egy 1975-ös film, 
amelyben azt a  folyamatot követ-
hetjük nyomon, amint a  művész 
a  párizsi Pompidou Központ épí-
téséhez szükséges tereprendezés-
kor egy bontásra ítélt ház „héjába” 
váj kúp alakú kimetszéseket, előbá-
nyászva a  kezdetben rombolásnak 
tűnő, a  szinteket és a  szobákat is 
átvágó munkálkodás eredményét, 
a meghökkentően új nézőpontot és 
térélményt. A másik ikonikus mun-
ka Robert Smithsoné – ez a  utahi 
Nagy Sós-tónál épített, 5 méter szé-
les és 500 méter hosszú Jetty-spirál 
készítését „dokumentálja” lírai kép-
betétekkel megspékelve.

Míg Lonnie van Brummelen 35 
mm-es kisfilmje Európa határát-
kelőhelyeit – a  két ország közöt-
ti „nemhelyeket” – térképezi fel, 
az  egész teremsort kapó kínai Cao 
Fej nem a  valóságból merít, ha-
nem a  virtuálisból kinövő valósá-
got teremt és vizsgál. A  2007-ben, 
a  Second Life program segítségével 
felépített RMB város (amely sokat ta-
nult Mijazaki Vándorló palota című 
2004-es filmjétől) a  játékosság (lép-
ték- és méretváltások, szögletesen 
kanyarodó buszok), továbbá a  tör-
ténelmi (Mao és a panda, a  tradici-
onális kínai ház és a felhőkarcolók) 
és a  művészettörténeti (Duchamp, 
Escher) idézetgyűjtemény mátrixát 
állítja elő, majd ebbe a  környezet-
be beemeli virtuális önképét, China 
Tracey-t is. A  kínai vendégmunká-
sok életkörülményei ről készült fo-
tósorozata és a  munkások álmait 
vizsgáló filmje mellett humoros be-
tét a Kuangcsou Hiphop című video-
klip, amelyben rendőr és rab, koldus 
és középkorú üzletasszony táncikál.

A zene Cyprien Gaillard munkái-
ban is nagy szerepet kap. Az arany és 
a tükrök városához (2009) példáu l – 
amely a mexikói Cancun maja mű-
emlékekkel és modern épületekkel 
tűzdelt főterét állítja középpontba 
– egy, a nyolcvanas évek elején ké-
szült francia–japán tévésorozat ze-
néjét remixeli. Állandó munkatársa 

Koudlam: ő szerezte a Gyesznyaszkij 
rajon zenéjét (2007). A  Kijev egyik 
kerületében található lakótelep 
(amely kísértetiesen hasonlít egy tal-
linni szovjet lakótelepre, a centrális 
rendszerben felépült, utópisztikus 
Kis Virágdombra) mint helyszín jó-
val érdekesebb, mint a cselekmény, 
a bandatagok háborúja, de ez nem is 
meglepő, hiszen a  művész utazásai 
során olyan kortárs épületkomple-
xumokra vadászik, amelyek elvesz-
tették eredeti szimbolikájukat.

A minimalizált cselekmény figyel-
hető meg Klara Lidén munkáiban 
(végtelen kacsázás kövekkel, sző-
nyeg alá bújás) és Francis Alÿs Pró-
ba című sorozatán. A  domboldalon 
a mexikói–amerikai határ felé törek-
vő, de onnan mindig visszacsúszó 
VW bogár igyekezete és makacssága 
lenyűgöző, ám az ötlet többszöri fel-
használása már kimeríti az entrópi-
kus redundancia fogalmát. (Megte-
kinthető február 23-ig.)

Dékei krisZta

Műcsarnok, MMA

Marad az átmeneti állapot
Azoknak lett igazuk, akik azt jósolták, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 
egyelőre nem kezd semmi különöset az ajándékba kapott Műcsarnokkal. Mint 
ismeretes, egy október 7-én meghozott parlamenti döntéssel az MMA 2014. 
január 1-től megkapta a Műcsarnok tulajdonjogát. Szinte a teljes kortárs mű-
vészeti szakma véleményével szemben, a kérdések, kételyek és tiltakozások 
ellenére történt meg mindez, hosszas előkészítés (vagy inkább kivárás) után. 
Október 8-án az Összefogás a kortárs művészetért nevű csoport, képzőművé-
szek és diákok gyászszertartást rendeztek a Műcsarnok előtt és az épületben, 
október 16-án pedig az  addig hangjukat nem hallató műcsarnoki dolgozók 
adtak ki közleményt, amelyben tiltakoztak az MMA térnyerése ellen, és aggo-
dalmukat fejezték ki a 2014-es szakmai program sorsát illetően.

Ettől kezdve csend volt az ügyben. Az MMA decemberi közgyűlése szinte 
titokban zajlott, pedig ott a Műcsarnok ügyéről is szó lehetett. A szűkszavú 
közlemény szerint az „MMA tagsága felhatalmazta az elnököt és a főtitkárt 
az ingyenes vagyonátadás előkészítésére, a költségvetési források áttervezé-
sére, a forrásátadással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására”. Az MMA-nak 

ugyanis az épület tulajdonjogán kívül a Műcsarnok non-profit Kft-t is át kell 
vennie, ha az üzemeltetésben és a szakmai munkában is szerepet akar. Már 
csak azért is, mert az októberi határozat végrehajtását e percben akadályoz-
za az a tény, hogy a Városliget a magyar állam, a fővárosi önkormányzat és 
a XIV. kerületi önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van. Márpedig 
így nehezen adható át az itt található Műcsarnok az MMA-nak.

A Műértő kérdéseket fogalmazott meg az MMA és a Műcsarnok közös jö-
vőjéről, amelyeket először az MMA képzőművészeti tagozata két reprezen-
tánsának küldtünk el. Informálisan csak annyit kaptunk válaszul, ők is any-
nyit tudnak, mint mi – azaz semmit. A főtitkár, Kucsera Tamás Gergely volt 
a következő címzett, akitől válaszok is érkeztek. Az átvétellel kapcsolatban 
megerősítette a közleményt, és hozzátette: „Folyamatosan zajlanak az egyez-
tetések a kormányzati partnerekkel, az év elején kell véglegesítenünk az in-
tézmény- és cégfinanszírozás ma még nyitott kérdéseit.” Érdeklődtünk arról 
is, milyen szakmai programja lesz a Műcsarnoknak 2014-ben, illetve ki vezeti 
majd az intézményt, lesz-e vezetői pályázat. A főtitkár válaszából az derül ki, 
az idei év még a korábbi vezetés tervei szerint alakul majd, az MMA csupán 
egy programot tervez: az Építészeti Nemzeti Szalon megrendezését valamikor 
május és szeptember között. Ami pedig a vezetést illeti, Kucsera Tamás Ger-
gely így válaszolt: „A non-profit kft. mint szervezeti forma nem követeli meg 
a pályáztatást, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz pályázat. Minderről még 
nincs döntés, hiszen ez szorosan összefügg a működtetési kérdésekkel, január 
második felében lesznek megalapozott válaszok.” Mint a kérdéseinkre adott 
válaszokból kiderült, az MMA nem konzultált a Műcsarnok kérdéseit illetően 
a kortárs művészeti színteret jól ismerő olyan szervezetekkel, mint az FKSE, 
vagy az AICA, a Kortárs Galériák Egyesülete, vagy a nemzetközi kapcsola-
tokkal foglalkozó ACAX. A főtitkár azonban megnyugtatott, Fekete György 
folytatott konzultációkat, csak másokkal – hogy kikkel, azt nem tudtuk meg.

A Műcsarnok konkrét ügyétől elkanyarodva rákérdeztünk az  idén 4,5 
milliárddal gazdálkodó MMA legitimációs válságára: arra, hogy egyre több 
művész és intézmény utasítja el a velük való együttműködést, többen bojkot-
tot hirdettek az MMA-val szemben. „Válságot nem érzékelünk, az pedig egy 
demokráciában teljesen normális, hogy nincs mindenben egyetértés” – jelen-
tette ki a főtitkár. Ami a demokráciát illeti, annak alapelveit éppen az MMA-n 
kérte számon decemberben a Szabad Művészek csoport nyílt levél formájá-
ban. A mások mellett a miniszterelnöknek és az emberierőforrás-miniszter-
nek is elküldött levélben a közgyűlések nyilvánosságának hiányát említik, 
mulasztásos törvénysértéssel vádolva az MMA-t. Mint írják: „a köztestületi 
státusz  nemcsak a közpénzek elosztása felett gyakorolt öntelt hatalmat jelen-
ti,  hanem a köz szolgálatát, amelyet a nyilvánosság bevonása biztosít.”

Megkérdeztük a  főtitkártól azt is, ami az  utóbbi hónapokban elterjedt 
a kulturális színtéren, nevezetesen hogy a választások után, ha a  jelenlegi 
kormányzat marad, az NKA-t (Nemzeti Kulturális Alap) is az MMA alá ren-
delnék, azaz a kultúrában mozgó szinte összes pályázati forrás hozzájuk tar-
tozna. Talányos választ kaptunk Kucsera Tamás Gergelytől: „A kormányzat 
illetékeseitől kellene választ kérni, persze ezzel nem azt mondom, hogy nem 
ismerem például Balog Zoltán miniszter úr több mint egy évvel ezelőtti nyi-
latkozatát arról, hogy a kulturális mecenatúrában az állami szerepvállalást 
csökkenteni, a  köztestületit növelni kell. Ez egy alapvetően demokratikus 
társadalom- és államszervezési felfogás.” Kukacoskodhatnánk, hogy az NKA 
működése nem „állami szerepvállalás”, csakhogy amióta maga Balog Zoltán 
az NKA elnöke, valóban nem lehet szétszálazni, hol kezdődik az állam, és hol 
végződik a szakmai autonómia.

naGy GerGely

Műcsarnok, Budapest

Városszövetek és vágyak

Cyprien Gaillard: Az arany és tükrök városai, 16 mm-es film 8’ 52”, 2009
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Francis Alÿs: Próba I., 1999–2001
négycsatornás videoinstalláció 

Helen Marten: Por és piranhák, 2011
digitális animáció, 25’25” 

Andro Wekua: Soha ne aludj eperrel  
a szádban, 2010

HD-videó blue-ray lemezre átírva 14’
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Rozgonyi Etelka: – Több ismerősömtől 
hallottam a Pesti Tangó Szalonról. 
Elmondanád röviden, hogy miért pesti és 
miért tangó?

 – A helyszín és a zene 
miatt. Vacsorás estek a Duna Palota 
báltermében, ahol a műsort a Tango 
Harmony Zenekar adja, és rendszeres 
vendégünk egy díjazott argentin 
tangó-páros. A közönség autentikus, 
bensőséges hangulatú est részese lehet, 
amely a műsoron kívül háromfogásos 
vacsorával teszi teljessé az argentin 
érzést, a tangóharmónia világát.
– A Tango Harmony a Te zenekarod? 
Kikből áll, és mit játszotok?
– A zenekar operaházi kollégáimból 
alakult. Tagjai 15-20 éve együtt 
muzsikáló profi zenészek, akikkel az 
elmúlt évtizedben számos koncertet, 
kamaraestet tartottunk. Maga a Tango 
Harmony 2000 óta játszik együtt.
– Milyen programjaitok lesznek ebben az 
évben?
– 2014-ben nyolc alkalommal lesz 
Pest i Tangó Szalon, az első február 
elejé n, majd 4-6 hetente vasárnap 
kora délután kezdődik zenével, 
táncbemutatóval, a vacsora után pedig 
milongával.
– Pontosan mit jelent a milonga?
– A milonga egy népi gyökerű argentin 
tánc, az az eredeti vidám tangó, amit 
a jelenlegi argentin tangó eredetének 
lehet nevezni. Ma már kevesen 
tudják, de az Ecseri piac régi neve 
akkor, amikor a bolhapiac még a mai 
Operaház helyén volt, Tangó volt. Ha 
más nem lenne, legalább ez összeköt 
bennünket… De a tréfán túl: bár a 
milonga az egyik forrása a tangónak, 
az elnevezést utólag kapta, amikor a 
tangón belüli műfajokat tudományosan 
elnevezték. Így a lassabb, éneklőbb 
tango, a hármas lüktetésű vals és a 
vidám, gyorsabb milonga alkotják 
most a tangón belüli három műfajt. 
Egy másik jelentésben is használják 
világszerte ezt a szót: a milonga a mi 
esetünkben táncházat jelent. Olyan 
párok táncolnak együtt, akik ismerik 
valamelyest magát a táncot. De ennél 
érdekesebb, hogy a táncidő nagyobb 
részében inkább olyan táncpartnerek 
alakulnak párossá, akik keveset vagy 
alig tudnak valamit a másikról.
– Ez egy ismerkedési est? Elvált vagy 
szingli nők és férfiak klubja?
– Dehogy, illetve nyilván előfordulnak 
olyan vendégek is, akiknek éppen 
nincs állandó partnerük, ám tipikusan 
inkább az a jellemző, hogy a párok-
ként érkező vendégek az est folyamán 
más partnerekkel is táncolnak, és 
közben megértik, megérzik, hogy 
milyen az, amikor a férfi másként 
„vezet”, vagy a női partner másképp 
reagál egy-egy mozdulatra.
– Hogy működik egy ilyen est?
– Tandákba szerkesztett, azaz három-
négy számból álló zenei egységekben 
táncolnak a partnerek, amelyet az ún. 
cortina (függöny, intermezzo) választ 
el egymástól. A cortina idején a párok 

 
 
  

leülnek és más partner után néznek. 
Szó szerint néznek.
– Az utolsó mondatot jól aláhúztad…
– Igen, mert a milonga fontos része a 
cortina idején a szemkontaktus. Azaz 
annak a lehetőségnek feltérképezése, 
vajon van-e olyan leendő táncpartner, 
aki a következő „tanda” idején partner 
lehet.
– De hát ez olyan, mint egy társkereső 
klub, nem?
– Úgy mondanám inkább, hogy segít 
felismerni értékeinket és megerősíti 
emberi, társas kapcsolatainkat.
– És ha valaki félénk, bátortalan, hogyan 
kezdje el?
– Korábban sosem táncoltam. Ahogy 
azonban telt-múlt az idő és egyre 
többet játszottuk a tangó zenét, 
rádöbbentem, hogy nem tudok úgy 
igazán jól játszani, ha nem tanulom 
meg a táncot. Ezért aztán – minden 
ellenállásom dacára – elkezdtem 
tangózni, és ma már értem, hogy miért 
játszik másképp az a zenekar, amely-
nek a tagjai egyben táncolni is tudják 
azt, amit eljátszanak.
– A Tangó Hangoló miben különbözik a 
Szalontól?
– Ugyancsak a Duna Palota Báltermé-
ben rövid zenés-táncos bemutató a 
legjobb magyar tangós fellépő tanárok-
kal és a Tango Harmony Zenekarral, 
körülbelül egyórás tangótanítás, de 
azon belül zenei vonatkozású is, azaz 
aki nem ismeri még a tangót, annak 
alkalmas arra, hogy egy kicsit közelebb 
kerüljön hozzá előtanulmányok nékül 
is. Utána még van milonga-koncert 
is, azaz akinek van kedve, élő zenére 
táncolhat tovább, akinek nincs, az 
mint koncertet hallgathatja, azután 
pedig milonga (azaz táncház) éjfélig 
– utóbbi már elsősorban a régebben 
tangózóknak.
– Szerinted miért fontos a mai felnőtt, 
hajszolt embernek ezzel foglalkoznia?
– Azt hiszem, egyre többen érezzük 
úgy, hogy meg kell állni, le kell szállni 
arról a mókuskerékről, amelyről azt 
gondoljuk, fontos. Kiegyensúlyozottan 
élni nem csak úgy lehet, hogy a napi 
stresszt egy futógépen kifutjuk, foci-
pályán lefocizzuk. Ez a stresszoldás 
egy olyan formája, amelyben az 
egyébként keveset látott partnerünk is 
részt vehet, megtanulhatjuk újra, mit 
jelent az „együtt” szó.
– A Barabás Villában is vannak program-
jaitok.
– Igen. Előadások a tangó testi-lel-
ki-szellemi építő jellegéről, vagy 
egy-egy érdekes vonatkozásáról, 
kedvcsináló tangótanítással. Utána 
egy kis milonga, hogy a résztvevők 
megérezzék az ízét ennek a csodálatos 
latinos világnak. A neve elárulja 
az időpontját: vasárnapozás hétfőn 
(kora este). És egyre többször kapunk 
meghívást vállalati rendezvényekre 
vagy nagykövetségek programjaira.
– A neten megtalálnak benneteket az 
olvasók a tangoharmony.hu vagy a 
tangoszalon.hu címeken.
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Kiállítás

A Bázelben élő magyar műgyűjtő, 
Vermes Júlia már több, a  tulajdoná-
ban lévő műtárgyakból rendezett 
tárlattal mutatkozott be a  hazai ki-
állítótermekben. A  Falk Miksa ut-
cai Moró Antikban debütált a mint-
egy 700 darabot számláló levélbontó 
kollekciójának unikális darabjaival, 
majd a  Vízivárosi Galériában pedig 
a művészkönyveit ismerhette meg 
a közönség.

Most a  Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban (kurátor: Lukács Ágota) jelentke-
zik újabb tárgy-együttesével, melyet 
Betűről betűre – Ábécéskönyvek és 
könyvobjektek címen bocsát köz-
szemlére. Ha néhány művészkönyv-
vel már találkozhattunk is a  jelen-
legi anyagból, ez alkalommal nem 
ezeken a tárgyakon van a hangsúly, 
hanem a könyvek tartalmát adó leg-
jelentősebb egységen: a betűn és an-
nak eredendő rendjén, az ábécén.

A betűk művészi formálásának 
vágya a  távoli múltba nyúlik, hi-
szen a kódexek kézzel írott iniciáléi 
és miniatúrái nagy műgonddal, ma-

gas művészi invencióval és nagyfokú 
kreativitással íródtak, de nem önál-
ló elemként, hanem valamely szöveg 
részeként jelentek meg. Sokkal köze-
lebb visz a most bemutatott művek-
hez – évszázadokkal a  nyomtatott 
sajtó megjelenését követően – a XX. 
században Kassák és köre művésze-
te. Megjelennek a  borító- és egyéb 
tipográfiák, valamint a  képversek, 
ahol a betűk elrendezése, kompozíci-
ója, formája legalább akkora szerepet 
kap, mint a költemény. Az avantgárd-
ban sem abszolút a szövegtől függet-
lenített betűábrázolás, a formák nem 
váltak egészen autonómmá, hanem 
alárendeltjei maradtak az  irodalmi 
és képzőművészeti egységeknek és 
a könyvészeti funkciónak.

A Vermes-gyűjtemény darabjaiban 
a  betűk és az  ábécék hagyományos 
szövegépítő szerepüktől megfoszt-
va, vagy attól felszabadítva jelennek 
meg: maguk válnak modellé. A  ki-
állított művek jellemzően a  grafika 
tárgykörébe sorolhatók, de festmé-
nyek, szobrok, iparművészeti alkotá-
sok, hímzések és designtermékek is 
helyet kaptak a plexitárlókban. Letisz-
tult, kifinomult ízlésre valló tárgyak, 
igényes rendezésben. Nincs túlzsúfol-
va a  terem, jó végigmenni a  művek 
között. A  munkák a  tárgyművészet 
és az irodalom köztes vidékén helyez-
kednek el, a  számos kulturális-szel-
lemi területre ma jellemző trendet, 
az interdiszciplinaritást képviselve.

A gyűjtés nem tudatosan indult, 
az  első darabok véletlenszerűen ke-

rültek Vermes Júlia tulajdonába, de 
érdeklődése hamar kialakult e kü-
lönleges műfaj iránt. A  mára ösz-
szegyűlt 800 alkotásból a  kiállítás 
valamivel több mint 100 darab meg-
tekintésére ad lehetőséget. A tárgyak 
sokfélék: Christian Ewald A  kövek 
ábécéje című kőobjektje a  Balti-ten-
ger partján talált, fehér mészkőcsí-
kokban felsejlő betűformákat mu-
tat, s már ennek szemlélése közben 
is sejthető, hogy több olyan alkotás 
is lesz, amely a  természetes és épí-
tett környezetünkben véletlenszerű-
en megjelenő betűformákat prezen-
tálja. Karlgeorg Hoefer a  Hermann 
Hesse művében, Az  üveggyöngy-
játékban olvasható vers mellé kom-
ponált kifinomult színvilágú, fes-

tői szépségű kalligrafikus ábécét. 
A  több példányban megjelent kötet-
ben a vers nyomtatott, a  túlsó olda-
lakon lévő, magabiztos kézről árul-
kodó kalligráfiák azonban egyedileg 
készítettek. Bornemisza Rozi ábécé-
leporellója nagy időráfordítást igé-
nyelt, a  papír csipkeszerű kivágása-
iban betűk feszülnek. Különleges 
darabja a  kiállításnak Richter Sára 
hímzésekkel, applikációkkal gazda-
gított textilkönyve, melyet a  gyűjtő 
kérésére alkotott, így több személyes 
utalással, saját textilekkel válhatott 
Vermes egyik kedvencévé. A  mű 
Weöres Sándor Az  ábécé 25 betű-
jére című versciklusához kapcsoló-
dik. Szintén Vermes Júliának készült 
a tárlaton több alkotásával is szereplő 
Jean Delvaux A csönd ábécéje című, 
a  kommunikáció képtelenségét be-
mutató munkája. A szürrealista gra-
fikák a  személyes kapcsolatok hiá-
nyos és sebezhető voltára utalnak. 
A  falakon plakátok: Orosz István és 
Faltisz Alexandra ábécé-elképzelései.

Az egyedi alkotások mellett olyan 
nyomtatott, mégis unikális köte-
tek láthatók, amelyek az  ábécé be-
tűit modellekként ábrázolják. A Da-
vid Hockney Ábécéje című műben 
a  festő különböző írók betűk ihlet-
te írásait gyűjtötte össze, s hozzá-
juk illusztrációként jelenítette meg 
az ábécét. Kádár Béla A papír két ol-
dala című kötete a hagyatékból szár-
mazó rajzokat közöl, hátoldalukon 
az ábécét bemutató mesével. Külön-
leges darab Niki de Saint Phalle be-
tűkkel díszített selyemkendője.

Ma már a gyűjtés részét képezik 
a világ minden tájáról származó is-
kolai ábécéskönyvek is, amelyek-
től Vermes Júlia eleinte távol tartot-
ta magát, de rá kellett jönnie, hogy 
ebben a témában a tankönyv-design 
nem kerülhető meg. A  terem végé-
ben ezeket is meg lehet tekinteni. 

A  lezárás tanulságul szolgál arra, 
hogy ez a műfaj is magas minősé-
get igényel. (Megtekinthető febru-
ár 23-ig.)

sZentanDrási-sós ZsuZsanna

Így összegezték a művészek a múlt 
szövevényes történeteinek felfejté-
sére tett kísérletük tanulságát. Kije-
lentésük nemcsak az előre elgondolt, 
egyszerűnek látszó kutatói szerep 
nehézségeit sejteti, hanem a  törté-
netekben rejlő képzeletbeli elemeket 
is. Nincs emlékezés fikció nélkül, és 
nincs múlt a jövő elképzelése nélkül.

A festészet felől érkező Sipos Esz-
ter és az  elsősorban public art mű-
veiről ismert Horváth Csaba Árpád 
GPS: 47.938147, 19.586284 – Elkép-
zeled, és messzebb kerül címmel 
Székesfehérváron rendezett kiállítá-
sa egy közös munkafolyamat lezá-
rása. A művészek egy nógrádi falu, 
Cserhátszentiván egykori strandjá-
nak történetéből kiindulva a hely vi-
zuális újraalkotására vállalkoztak. 
A  helyszínválasztás nem véletlen, 
hiszen Palásthy István, a  falu kró-
nikása, a fürdő egyik létrehozója Si-
pos Eszter dédnagyapja. A  szemé-
lyes érintettség ellenére – hasonlóan 
az alkotó több korábbi munkájához 
– a tárlat túllép az egyéni vagy csalá-
di történet keretein, és maga az em-
lékezés folyamata, természete ke-
rül előtérbe. Horváth Csaba Árpád 
pedig, aki a  köztér és a  nyilvános-
ság csoportonként eltérő használa-
tát és konfliktusait hozta mozgásba 
a 2008-as Szóbuborék és Nyilvános 
című munkáival, érzékenyen tapin-
totta ki a helyi társadalmi és gazda-
sági feszültségeket.

A kiállítás szerkezetileg Cserhát-
szentiván topográfiáját követi, a  fa-

lakon végigkúszik a település térké-
pe. A fontos helyek – köztük a mára 
eltűnt zsinagóga – egyúttal temati-
kai csomópontokat jelölnek ki. Tehát 
a bemutatás a munkamódszert tük-
rözi: az  emlékezet, majd annak to-
vábbadása a helyekhez kapcsolódva 
jött létre. A centrumok egy-egy tör-
ténetet vagy annak hiányát összeg-
zik. A  falra írt szövegek elbeszélés-
foszlányok, a falukrónika töredékei, 
irodalmi művek és filmes idézetek 
szétbogozhatatlan szövevényéből 
állnak, így a közös történet bizony-
talan, ellentmondásos, fiktív, érzel-
mi rétegeit is megőrzik. A szemlélte-
tő ábrák és dokumentumok mellett 
a téma egy-egy kulcsmotívuma mint 
önálló „szobor” kap kiemelt szere-
pet: egy pisztoly, egy papi stóla, egy 
buszmegálló leegyszerűsített, kina-
gyított körvonala fekete, gumiszerű 
anyagból kivágva elasztikusan, for-
mátlanul fekszik vagy függ a térben. 
Szintén műtárgyként értelmezhető 
a  National Geographic fiktív cím-
lapját megalkotó festmény-objekt és 
a  strand sorsát bemutató filmmon-
tázst rejtő installáció.

Jóllehet a  tárlat terében történe-
ti tudásanyag is előállt, mégis a kol-
lektív emlékezet működése, alakulá-
sa az a terep, amelyben a művészek 
részt vállaltak, és az  említett mű-
tárgyakat az  emlékezetkultúra vi-
szonylatában helyezték el. Ugyanis 
a  strand 1944-es pusztulása óta el-
telt idő még csak emberöltőnyi, a fel-
idézésekben a  személyes élmények, 

tapasztalatok érvényesülnek; a  tör-
ténelmi távolság még nem egységesí-
tette az eltérő személyes és csoport-
narratívákat. Az  interjúkat készítő, 
kutató művészek generálták az em-
lékek előhívását, nyilvánossá tételét, 
végső soron megteremtették a  kol-
lektív emlékezet diszkurzív létre-
hozásának lehetőségét. A  rom szá-
mukra értelmezésre váró hely volt: 
a térben létesülő emlékezet és a tér-
szerkezet változásában zajló felejtés 
összjátéka, amely képes volt mozgás-
ba hozni a történeti és szociális konf-
liktusokat. A  látható építmények és 
a  hiányzó dokumentumok (egyet-

len fénykép, pontosabban képeslap 
került elő a korabeli fürdőről), a  te-
lepülés 1920-as években kibontako-
zó aranykora és a  gazdasági válság 
időbeli egybeesése, a  konzerváló-
dott feudális kapcsolatok és a moder-
nitás új igényei fonódtak össze ezen 
az egyetlen térbeli koordinátán.

Az elkészült objektek és installá-
ciók olyan javaslatoknak vagy kvázi-
emlékműveknek tekinthetők, ame-
lyek a hivatalos reprezentáció köréből 
rendszerint kimaradó, nem publikus, 
nem elfogadott, vagy nem elbeszél-
hető eseményeknek és értelmezések-
nek lesznek mementói. A papi státus 

válik árnyaltabbá, amikor az  egy-
házi és társadalomszervező szerep 
a helyi közösségben szexuá lis vonat-
kozásokkal telítődik, vagy a  kollek-
tív emlékezetbe egy banális baleset 
emelődik be közös tragédiaként, de 
itt említendő az elvándorlás mint je-
lenség is, amely nehezen illeszthető 
be egy közösség identitásába.

A gumi „emlékművek” puhasá-
ga, hajlíthatósága, a  körvonalak le-
egyszerűsödése mind a  kétségeket, 
a közös olvasat hiányát és a bizony-
talan jövőképet érzékelteti. A Natio-
nal Geographic címlapját felhaszná-
ló festmény-objekt pedig újrateremt 
egy legendaként létező eseményt. 
Az  elbeszélések szerint a  magazin 
egyik tudósítója, John Patric író Ba-
logh Rudolf fotóművész kíséretében 
riportot készített a  vidéki Magyar-
országról, melynek során a  telepü-
lésen is járt. A  modernizálódó falu 
nyilván nem illeszkedett a  viselet-
be öltöztetett paraszti világ egzoti-
kus elképzeléséhez, így az 1938. ja-
nuárban megjelent cikkben a fürdő 
nem szerepelt. Az  itt élők számára 
a vágyott elismerés, a falu és az elért 
eredmények respektálása, a nagyvi-
lág színpadán való megjelenés volt 
a veszteség, így a művészek által ké-
szített objekt a reprezentáció helyre-
állítása.

A GPS: 47.938147, 19.586284 ki-
állítás a kollektív emlékezés ideigle-
nes terét hozta létre, amely – a tárgy 
természetéből adódóan – a  válto-
zást, a résztvevőktől kapott képeket 
és szándékokat, a  folytonos egyen-
súlyozást a megtörtént és a  lehetsé-
ges határvonalán egyaránt magában 
hordozza. (Megtekinthető február 
16-ig.)

csatlós JuDit

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Betűről betűre

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

Elképzeled, és messzebb kerül

Sipos Eszter–Horváth Csaba Árpád: Reverenda, 2013
polifoam, fa, gumi, 80x600x145 cm
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Sonia Delaunay munkája

Karel Teige tipográfiája

Jean Delvaux munkája

Mihail Molocsnyikov tipográfiája
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Platón és Pál apostol is arról igyek-
szik meggyőzni minket, hogy vilá-
gunk valósága olyan, mint a  bar-
lang falára kivetülő árnykép, 
illetve egy homályos tükörkép, te-
hát csak illúzió, érzéki csalódás. 
Lehetséges. De az bizonyos, hogy 
az ábrázolóművészetek évszázadok 
óta alkalmazzák az illúziókeltés el-
veit és eszközeit. A  krakkói Má-
ria-oltár, a  sümegi Maulbertsch-
freskók, vagy a XIX. század kedvelt 
körképeinek mai megnyilvánulása, 
Yadegar Asisi lipcsei csatája mind 
a valóság képét teremtik meg szá-
munkra, érzékszerveinket, külö-
nösen a  szemünket ingerelve, be-
csapva, elámítva.

Ég a földön

A késő gótika ábrázolóművészete 
arra törekedett, hogy az  alkotások 
segítségével a lehető legtökéletesebb 
illúzióját teremtse meg a véges földi 
élet dolgainak értelmet adó örökké-
valóság fényétől ragyogó világnak. 
E  program egyik példája a  krakkói 
Mária-templom szárnyasoltára.

A krakkói főtér gótikus téglatemp-
lomának korábbi főoltárát feltehetőe n 
az 1442-ben beomlott szentélybolto-
zat pusztította el. A népes és tehetős 

gyülekezet a nürnbergi mestert, Veit 
Stosst bízta meg az új oltár elkészí-
tésével, aki 1477-ben kezdte a mun-
kát, 1483-ra készültek el a  középső 
jelenet alakjai és a szárnyak dombor-
műveinek nagy része, 1485-ben kez-
dődtek meg az aranyozási munkála-
tok, végül az oltárt 1489 júliusában 
szentelték fel.

A krakkói Mária-oltár nem-
csak méretei miatt jelentős, hanem 
szemléletében is az újdonság erejé-
vel hat: egyesíti a korábban a Felső-
Rajna mentétől Közép-Európáig el-
terjedt Mária a gyermek Jézussal és 
szentekkel csoport hieratikus ábrá-
zolását és az addig az oltárok közép-
ső szekrényében csak ritkán hasz-
nált elbeszélő jelenetet. Több mint 
200 faragott és festett alakja mind 
az égi, ideális világ földi, illuzórikus 
megjelenésének – Mária megdicsőü-
lése ikonológiai szempontból talán 
legteljesebb ábrázolásának – fontos 
szereplője. A XV. században erősen 
ható kultusz alapjául szolgáló legen-
da képekkel elbeszélt valósága há-
rom jelenetben látható. A hatalmas 
oltárszekrény alsó részében a Mária 
halálát ábrázoló szoborcsoportot fa-

ragta meg Veit Stoss. A hagyomány 
szerint Mária az apostolok körében, 
térdepelve és imádkozva fejezte be 
földi életét, jutalma a megváltásban 
vállalt szerepéért az volt, hogy teste 
nem bomlott el, hanem egyenesen 
a  mennybe jutott. A  Mária-szobor 
kéztartása a  testéből távozó élet-
erőt, lehajtott feje az alázatot, vég-
telenre fókuszáló, nyugodt tekin-
tete eljövendő létét jelzi. Körülötte 
az  apostolok szobrain a  ruhák re-
dőinek mozgalmassága erősíti a na-
turális pontossággal ábrázolt vég-
tagok és arcok kifejezte fájdalmat. 
Az oltár szemlélője bármelyikükkel 
azonosulva a  történet résztvevőjé-
nek érezheti magát. A valóság illú-
zióját keltik a  szobrok részletei is: 
a kezeken kidagadó erek, egy cson-
tos térd és izmos lábszár, a nyitott 
szájból előtűnő fogak. A kor felfogá-
sa szerint minél valóságosabb a föl-
di világ dolgainak ábrázolása, annál 
hihetőbb égi megjelenésének való-
sága. A  szekrényt lezáró ívben és 
keretben olyan ószövetségi alakok 
szobrai láthatók, akik megjövendöl-
ték a messiás érkezését. A szekrény 
fölötti áttört részben a  trónon ülő 
Mária fejére koronát helyez Krisz-
tus, a másik oldalon pedig a  kezét 
a  mindenséget jelölő aranygolyón 
nyugtató Atya áll. Az ég felé halad-
va a  jelenetek szobrai egyre kisebb 
méretűek, jelezve, hogy az  elbe-
szélt történetből a szeretett szerep-
lő halálával járó fájdalom és szenve-
dés élhető át a leginkább a szemlélő 
számára.

Az oltár kinyitott szárnyain 
a megváltás történetének Mária sze-
repét hangsúlyozó jelenetei láthatók. 
A festett háttérből kiemelkedő dom-
borművek életképei csak a magasz-
tos eseményeket követik. Fölülről 
lefelé haladva a  jobb oldalon az an-
gyali üdvözlettől Jézus születésén, 
a  királyok imádásán át, majd a  bal 
oldalon Jézus feltámadásától menny-
bemenetelén és a pünkösdi közössé-
gen át jut el a történet a szekrényben 
megjelenő központi témáig. Az oltár 
becsukott szárnyának domborművei 
az ember Jézust mutatják, aki Mária 
révén az emberek közül és közé szü-
letett, értük élt, szenvedett és halt 
meg, és aki Máriában haláláig hű 
társra lelt. A  kultusz értelme fogal-
mazódik itt meg, hogy általa a szem-
lélő is az égi közösség tagja lehet.

A krakkói Mária-oltár ma eredeti 
pompájában tündökölve mesél arról, 
hogyan törekedett a késői középkor 
művésze a maga totalitásában meg-
teremteni a  földi valóságnak értel-
met adó égi valóságot.

lakos attila

Felhőn térdelni

Egy csodálatos ajándékot nem min-
dig csomagolnak díszes papírba. 
A  sümegi plébániatemplom külső 
formája sem sejteti a lenyűgöző bel-
ső látványt. Mintha az  egytornyos, 
hagyományos falusi templom szán-
dékosan elrejtené az érdeklődő szá-
mára tartogatott kincset. Franz An-
ton Maulbertsch 1757–1758-ban, 33 
éves korában festi meg sümegi kép-
ciklusát. Ez a korszak már a barokk 
művészet hanyatlásának időszaka, 
ennek ellenére a fiatal festő munkái 
inkább összegzik a  XVII. és XVIII. 
század festészeti vívmányait.

Ha belépünk a  kapun, időre van 
szükségünk, hogy feloldódjunk a 
látványban. Egy gyönyörű mesevi-
lág kellős közepébe kerülünk, ami-
ről később kiderül: nem illúzió, ha-
nem valóság. Ahogy az  oltár felé 
haladunk, a képek a múltból a  jövő 
felé vezetnek bennünket, a  karzat 
alatt a pátriárkák és ősatyák, az ol-
táron a  feltámadt Krisztus látha-
tó. Az  Istennel való kapcsolat kez-

detének és végének megjelenítése 
a templom két pontján a teljességre, 
az időtlenségre való törekvést juttat-
ja eszünkbe. Az időbeliség feloldásá-
nak e módja kizökkent a  valósnak 
gondolt világból, ahonnan a  temp-
lomba érkeztünk. Minden, amit itt 
látunk, most „van”.

A képek freskótechnikával készül-
tek, ami lendületes ecsetkezelést kí-
vánt, hiszen a mészkéreg kialakulása 
után – ami 6 órát vesz igénybe – már 
nem lehet a művet javítani. A temp-
lombelső díszítése a  festményekre 
korlátozódik. (Ennek anyagi okai le-
hettek, hiszen egy stukkódíszítés, 
márványminta vagy képkeret festett 
ábrázolása lényegesen olcsóbb a va-
lódi stukkónál, márvány- vagy ara-
nyozott fakeretnél.) A  szentélyben 
a négy latin egyházatya grisaille fest-
ményét láthatjuk, ezek – a barokk il-
luzionizmus remek példáiként – úgy 
tűnnek, mintha szobrok volnának 
fülkékben. A  festő szemünket, csa-
lóka érzékszervünket használja fel 
a  látszat valóságként való érzékelé-
sére. De mi a valóság? Tudjuk, hogy 
amit látunk, az a mennyezet és azon 
a festék, de jobb inkább felnézni és 
hagyni, hogy az  angyalok leszállja-
nak hozzánk a mennyből, amit töb-
bé már nem kell elképzelnünk, mert 
végre látjuk.

A reneszánsz kifejlesztette a  lát-
ható világ tökéletes ábrázolását, 
a  barokk ezt alkalmazta, és ki-
egészítette az  illúzióval. Csodála-
tos színházat teremtett a  legkülön-
félébb díszletekkel. Ez már nem 
az „Isten-uralkodót” megjelenítő kö-
zépkori művészet, amely egyedül Is-
tenről és Istennek szól, hanem az is-
teni világ emberivé tétele a szemlélő 
bevonásával. A befogadó képzeleté-
ben a látvány hatására születik meg 
a valóság.

A templom oldalfalaiban három–
három íves oltármélyedés találha-

tó, amelyek teljes felülete egy-egy 
festmény. A  jobb oldali utolsó kép 
Krisztus sírjából való feltámadá-
sát ábrázolja. A  lepecsételt sír fe-
delét egy felhőn térdeplő angyal 
emeli fel, megkönnyítve Jézus feltá-
madását, aki dicsőségtől sugárzóan 
száll a mennybe. Az angyal az iste-
ni és az  emberi világot köti össze. 
Az  első pillanatban Krisztus fény-
lő alakja alig látszik a  ragyogó, vi-
lágos háttér miatt. A  lélek diada-
lát jeleníti meg a holt anyag felett, 
hogy az  anyagtalan angyal megtá-
maszkodik a szintén anyagtalan fel-
hőn, és felemeli a súlyos sírfedelet: 
a  tehetetlen matériát a  szellem va-
lósága tartja. A képre tekintve úgy 
érezzük, mintha sík felületet szem-
lélnénk, pedig valójában egy hen-
ger belsejét nézzük. Ez nagy ki-
hívás volt a  festőnek, hiszen úgy 
kellett torzítania az alakokat, hogy 
a kép szemlélésének nézőpontjából 
természetesnek hassanak.

A Balaton környékén járva álljunk 
meg Sümegen, és engedjük, hogy 
Maulbertsch freskóit nézve ben-
nünk is megszülessen a valóság.

kovács-GoMbos DáviD

A népek csatája – 360° illúzió

Szeptemberben egy csereprogram 
ke retében Németországba utaztam. 
Ellátogattunk a szászországi Lipcsé-
be is, ahol egy különleges kiállítást 
néztünk meg, az egykori városi gáz-
gyárban felállított hatalmas panorá-
maképet.

A valóság tökéletes illúzióját kel-
teni szándékozó körkép feltalálása 
egy skót festő, Robert Barker nevé-
hez fűződik. Megvalósításához kör 
alakú építmény, rotunda szükséges, 
amelyet felülről világít meg a  ter-
mészetes fény, középen emelvény-
nyel, ahonnan a  nézők szemlélhe-
tik az eléjük táruló látványt. Barker 

első körképét 1792-ben mutatta be 
Londonban. A  műfaj a  XIX. század 
folyamán egész Európában elterjedt 
és népszerűvé vált. A  XX. század-
ban a film megjelenésével hanyatla-
ni kezdett, de napjainkban ismét ké-
szülnek ilyen alkotások.

A lipcsei panoráma témája a 200 
évvel ezelőtti „népek csatája”. A vá-
rosban és környékén zajlott a napó-
leoni háborúk sorsdöntő ütközete, 
a  francia császár oroszországi visz-

szavonulása után itt szenvedett elő-
ször vereséget, ez vitte menthetetle-
nül a bukás felé. Nagy esemény volt 
ez a német és lengyel területek lakói 
számára: megszabadulhattak a fran-
cia elnyomás terhétől. A csata három 
napig tartott. A  körkép a  harmadik 
nap eseményeit és az ütközet utáni 
zavargásokat jeleníti meg a  valóság 
illuzórikus hatását keltve.

Németországban több városban 
fennmaradtak a  Gasometer nevű 
épületek, melyek a XIX. század ele-
jétől a  települések gázellátására 
szolgáltak. A  kör alakú építmények 
tetejét nyúlékony, fóliaszerű anyag-
gal fedték be, ami a  gáz szintjével 
együtt emelkedett vagy süllyedt. 
Bár a  XX. század közepére elavul-
tak, és legtöbbjüket hagyták elpusz-
tulni, lelkes emberek szerencsére 
nem mindenütt engedték elbontani 
ezeket az objektumokat, hanem fel-
újították és sokrétűen fel is használ-
ták őket. A  lipcsei, berlini és drez-
dai Gasometerekből kiállítótermeket 
építettek, ahol Yadegar Asisi panorá-
máit lehet megtekinteni.

A perzsa származású művész 
emigránsok gyermekeként szüle-
tett 1955-ben Németországban. Ta-
nulmányait az  NDK-ban, a  drezdai 
építészeti, majd a  berlini festészeti 
egyetemen végezte. 2003 óta alkot-
ja a világ legnagyobb 360°-os pano-
rámáit, melyeket állandó kiállításo-
kon, az Asisi-Panometerekben mutat 
be Berlinben, Drezdában és Lipcsé-
ben.

Az Asisi-panorámák a művész sze-
rint hasonló módon születnek, mint 
egy hagyományos festmény. A hely-
zet azonban ennél bonyolultabb, hi-
szen ezek a művek korszerű folyama-
tok és modern eszközök segítségével 
hozhatók csak létre. Persze minden 
festményt ugyanott kell elkezdeni: 
a  vázlatnál. A  helyszín kiválasztá-
sa után a művész maga rajzolja meg 
a teljes vázlatot. Hogyan nézhetett ki 
a város a XIX. században? Archív ké-
pek, népességi és egyéb statisztikai 
és történelmi adatok segítik a  stá-
bot a kérdés megválaszolásában. Mi-
után a  vázlat elkészült, számítógép 
segítségével megalkotják a  három-
dimenziós modellt, hogy a hatás tel-
jes legyen. Az épületek és a környe-
zet képe immár összeállt, jöhetnek 
az emberek.

Lipcsében egymás mellett két 
Gasometer is található. Az  egyik 
a kiállításnak ad helyet, a másik a fo-
tók elkészítésére szolgál. Rengeteg 
fotós több ezer képet készít az egyes 
embercsoportokról, ezek közül vá-
lasztják ki a legjobbakat, majd Asisi 
egyesíti a fotókat a panorámamodel-
lel. A  körkép 37 szelvényét tűzálló 
vászonra nyomtatják, majd egy spe-
ciális géppel összevarrják. Az így el-
készült panoráma 30 méter széles és 
110 méter hosszú, azaz a Feszty-kör-
képnek majdnem kétszerese. Ezt fe-
szítik ki a Panometerekben.

A panoráma elképesztő hatás-
sal van a nézőkre, de egy 15 méter 
magas emelvényről nyújt csak iga-
zi élményt. Hangeffektek – csatazaj, 
emberi hangok – és fényhatások – 
az  éjszaka és a  nappal váltakozása, 
lobogó tüzek – teszik még valóságo-
sabbá az illúziót. A látogató úgy érzi, 
mintha a  csatát követő zavaros na-
pokban maga is ott lenne Lipcsében.

lakos beneDek

Panoráma

Az illúziókeltés példái

Tükör a barlangban – barlang a tükörben

Veit Stoss: Mária-oltár, 1477–1489
tölgyfa, vörösfenyő, hársfa, 1395x1068 cm

Franz Anton Maulbertsch:  
Feltámadás, 1757–1758

Yadegar Asisi: A népek csatája, 2003–2013
részlet a 30x110 méteres körképből
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Kutatás – Kiállítás

Majdnem Horror
A 2012-es festő diploma egyik felfedezettje a  szuggesztív képi világáról 
ismert Máriás István, aka Horror Pista, akinek megfakult papírra készült, 
narratív képei a groteszk irónia és a romantikus naturalizmus mentén öt-
vözik a Kádár-kori didaktikus gyerekkönyv-illusztrációk és a képregények 
világát. Alkotásaival hamar berobbant a köztudatba, az Inda Galériában 
látható Majdnem Nagybánya – Majdnem Plein Air című egyéni kiállításán 
diplomamunkái közül is több szerepel – így Az első csók élménye, melyen 
egy fej nélküli kislány játszik egy hegyek tarkította zongorán, míg a kotta-
tartó helyét két dinó csókra hajló fejének képe foglalja el a fölöttük átfutó 
szivárvány alatt. A végletekig feszített irónia szürreális képtársításokkal 
vegyítve és avítt, antikizáló keretekbe zárva az amúgy is nyomasztó do-
boztereket még szűkebb határok közé szorítja. Képein a felületi harmónia 
látszólagos békéje hamar felborul a nyugtalanító tartalmi momentumok 
miatt, a társadalomkritikus felhang néprajzi elemekkel vegyül. Spirituális 
graffiti (2008) című rajz-triptichonja a gyerekrajzok képi világába helyez 
át egyszerre humoros és dekoratív banalitással egy társadalmi problémát. 
Legújabb, 2013-as olaj-vászon festményei oldottabb, romantikus irányt 
képviselnek, tematikájukban a bibliai mellett a „felnőtt” tartalom domi-
nál. (Megtekinthető január 31-ig.)

Velencei protokoll
Antoni Muntadas a rendszerváltás óta foglalkozik a posztszocialista orszá-
gok köztereinek jelentésváltozásával és társadalmi átalakulásának kérdése-
ivel, legújabb projektje (Protocolli Veneziani I.) azonban a lagúnák és bien-
nálék városába kalauzol minket – oda, ahol ő maga is visszatérő kiállító 
(1976, 2005). Tavaly, az 55. Velencei Biennáléval párhuzamosra időzített 
tárlatán (Galleria Michela Rizzo) 
mutatta be ennek első állomását, 
amelynek egy válogatása érkezett 
a Deák Erika Galériába. Itt a 2008-
as Helyzetek után a nemzetközileg 
ismert katalán mesternek immár 
a  második önálló kiállítását te-
kinthetik meg a látogatók. Velence 
vizuális ingertengerében az atmo-
szféra, a múzeumok, a templomok 
és nem utolsósorban a  biennále-
pavilonok mellett ritkán jut idő 
és figyelem a város valódi arcára, 
időbeli rétegeire, hétköznapjaira. 
Muntadas olyan motívumokat 
emel ki eredeti kontextusukból, 
amelyek nem reprezentatív részei 
Velencének, a  köztereken szinte 
láthatatlanok. Oda nem illő rész-
letek, eredeti funkciójukat vesz-
tett építészeti elemek, graffitik 
tarkította befalazott ajtók és ablakok, amelyek a  történelmi folytonosság 
mellett az építészeti-műemlékvédelmi szabályrendszer mementói; formák, 
amelyekben a  társadalmi-politikai üzenetet hordozó protokoll tárgyiasul. 
Funkcionális tagolóelemek ezek, vagy csak a múlt töredékei? Egy bizonyos: 
esztétikai értéküktől függetlenül, még funkcióvesztésüket követően sem 
tűntek el nyomtalanul. A motívumgyűjtés hívószaván túllépve Muntadas 
a kiemeléssel azt vizsgálja, hogy a  fragmentumok jelentéstartalma meny-
nyiben lesz más az eredeti kontextusból kiszakítva, s az egyes korszako-
kat meghatározó protokoll lenyomata hogyan változik a múló pillanattal. 
Az  idő a  fotók mellett Muntadas többcsatornás videoinstallációjában is 
megjelenik a partot (lépcsőt) mosó tenger végtelenül ismétlődő hullámai-
nak képében. (Megtekinthető február 1-ig.)

Mint a madár
A madarak évezredes képzőművészeti jelenléte számos tematikus kiállí-
tás életre hívásához adhatna apropót. A Trafó csoportos tárlatán (kuráto-
rok: Maja & Reuben Fowkes) nemzetközi művészgárda részvételével jár-
ják körül a madárökológia és kortárs művészet viszonyát. A Mint a madár 
cím Haraszty István 1972-es, ikonikus művét idézi, de a madarak szim-
bolikus, mitológiai értelmezései ezúttal nem kerülnek elő, sokkal inkább 
az emberi természetről és viselkedésről szóló, vészjósló attitűdjük. Vajon 
a banális utalásaiktól megszabadított madarak az évezredes szimbólum-
szerepből kilépve mennyire tudnak kapcsolódási ponttá válni az ember 
természethez való viszonyában? James Prosek falra festett, taxonómia és 
illusztráció határán egyensúlyozó rendszertana – megfejtés híján – szán-
dékosan zavarba ejtő. Az azonosíthatóság és annak – a befogadó tudásától 
függően – részleges elmaradása ember és környezet kapcsolatát, valamint 
a természet kontrollálhatóságának kérdését vizsgálja. Andrea Roe Örök-
kön örökké című, élettelen pozícióban ábrázolt kitömött galambja, illetve 
a taxidermia folyamatát, az élethűséget „visszaállító” szakembert muta-
tó videója kemény tükröt tart a természetet neutralizáló civilizációnak. 
Greta Alfaro filmje egy lakomára megterített – vanitas-szimbólumként 
értelmezhető – asztalt lecsupaszító keselyűcsapatot mutat, míg Anca 
Benera és Arnold Estefan munkája újságok szalagcímeit és városi kör-
nyezetben fészkelő madarak ábrázolását párosította össze. Kaszás Tamás 
konstruktív ihletésű madárodúi az  egész galériatérben felbukkannak, 
míg a London Fieldworks Szuper Királysága diktátorok után elnevezett 
madárodúkat mutat, a szervezett áttelepítés gyakorlatára utalva. (Megte-
kinthető január 26-ig.)

(folytatás az 1. oldalról)
A  XVI. században készült hadisten-
ábrázolásokat gyakran nehéz Mars 
alakjával azonosítani, mert a  művé-
szek általában nem követték a régi ró-
mai ikonográfiát, amely szerint Mars 
sisakot visel. Giambologna is fedetlen 
fővel mintázta meg alakját. Szobrá-
nak jelenleg harminc másolata, variá-
ciója ismert; egyeseket Mars, másokat 
Herkules alakjaként értelmeztek, a le-
vágott fejet tartó figurákat pedig Ke-
resztelő Szent Jánosnak vélték. Ezek 
közül némelyek Giambologna nevé-
hez köthetők, de a  másolatok közt 
olyan XVI. századi példány is találha-
tó, mint az itáliai Pietro da Bargának 
tulajdonított Mars a Fitzwilliam Mu-
seum (Cambridge) anyagában.

A Wittmann-gyűjteményben is 
megfordult Mars – amely a Giam-
bo logna-szakértő Charles Avery sze-
rint 1565–1570 körül készülhetett 
– nemcsak kvalitásával tűnik ki a 
mezőnyből, hanem a  talpán találha-
tó, a  szobrász monogramjának meg-
felelő I. B. jelzéssel is, mely ezenkí-
vül mindössze két másik szobron 
fedezhető fel: az  egyik Nesszosz és 
Deianeira (Skulpturensammlung, 
Staat  liche Kunstsammlungen, Drez-
da), a másik Merkur (Kunstkammer, 
Kunsthistorisches Museum, Bécs). 

Mivel ebben a  tárgytípusban ez az 
egyetlen jelzett Giambologna-pél-
dány, a mű jól elkülöníthető társaitól, 
ez pedig megkönnyíti sorsának köve-
tését.

Entz Géza I bronzetti della col-
lezione Marczibányi című tanulmá-
nya szerint a  Mars-szobrocska egy 
régi magyar nemesi família, a Mar-
czibányi család birtokában volt. Mar-
czibányi István (1752–1810) gyűjte-
ményéből a  rokonságához tartozó 
Vagyon István (1848–1926) szenicei 
kastélyába került – a  kollekció szá-
mos darabjával együtt. Vagyon halála 
után a szobrot Wittmann Ernő vásá-
rolta meg a Bécsben és Münchenben 
működő Werner régiségkereskedő-
től, valamikor 1927 és 1930 között. 
(A 20 ezer márkás vételárat Géber 
Antal közli a magyar gyűjtőkkel fog-
lalkozó kéziratában.) A művet nem-
csak említi, hanem a  fényképét is 
mellékeli Meller Simon a Wittmann-
gyűjteményről 1934-ben, a  Magyar 
Művészetben megjelent írásában. 
Az illusztráció alapján megállapítha-

tó, hogy a  Mars jobb kezében lévő 
kard pengéje hiányzik, de ez jobban 
látszik a  Szépművészeti Múzeum 
anyagában található, más szögből 
készült korabeli felvételen. A  Witt-
mann hagyatékában lévő tárgyleírás 
szerint a  bronzszobrot világosbarna 
természetes patina borította, némi 
fekete lakkmaradvánnyal. A  mű-
tárgy Wittmann tulajdonaként sze-
repelt 1937-ben az olasz mesterek 
munkáiból megrendezett kiállítá-
son a Nemzeti Szalonban. A gyűjtő 
1938 szeptemberében reneszánsz 

kollekciója jelentős részét Angliába 
vitte. A  Mars-szobrocska megtalál-
ható a Szépművészeti Múzeum Irat-
tárában őrzött kiviteli engedélyhez 
csatolt jegyzékben felsorolt 70 darab 
műtárgy között. A kollekciót a Bristol 
Art Museum kapta volna kölcsön egy 
vagy két évre, de a kiállítást a háború 
kitörése megakadályozta.

Wittmann Amerikába utazott; 
a  hagyatékában lévő feljegyzés sze-
rint 11 műtárgy a bristoli múzeum-
ban maradt (a Mars nem volt köz-
tük), a gyűjtemény többi része pedig 
a  T. Powell & Company társaság 
egyik raktárába került Bath váro-
sában. A német légierő 1942 áprili-
sában két napig bombázta a telepü-
lést, a raktárhelyiséget is találat érte. 
A  gyűjtőnek küldött levél tanúsá-
ga szerint műtárgyai teljesen meg-
semmisültek. A  történtek ellené-
re Giambologna remeke az ötvenes 
években feltűnt az angol műkereske-
delemben. Ma már lehetetlen kiderí-
teni, hogy a Mars-szobornak a bom-
bázás előtt, vagy azután kelt lába.

Manfred Leithe-Jasper és Patricia 
Wengraf a  Quentin-gyűjtemény ka-
talógusában ír a mű további sorsáról. 
Az 1960-as években az ismert angol 
filmszínészből lett műkereskedő, Da-
vid Peel adta el a szobrot az amerikai 
John Goeletnek, akitől az  1970-es 
évek elején a  londoni Heim Gallery 
közvetítésével egy másik ameri-
kai gyűjtő vásárolta meg. Az  új tu-
lajdonos 1978-ban a  Giambologna, 
Sculptor to the Medici című ván-
dorkiállításhoz (Edinburgh, London, 
Bécs) kölcsönözte az  alkotást, majd 
az – a múzeumtól kapott információ 
szerint 1979 és 1985 között – a bos-
toni Museum of Fine Arts gyűjtemé-
nyében került letétbe.

Időközben pótolták Mars kardjá-
nak hiányzó pengéjét és aranyoz-
ták a szobrot. A restaurálás időpont-
jára jelenleg nincs adat, de könnyen 
elképzelhető, hogy ez már a  Peel-
féle eladás előtt történt. Az amerikai 
gyűjtő a műtárgyat 1985-ben a  lon-
doni Alex Wengraf cégnek adta bizo-
mányi értékesítésre, majd két évvel 
később a  Christie’s aukciósházhoz 
vitte. Az 1987. június 17-én London-
ban lezajlott árverésen Mars kiemel-
kedő áron, 660 ezer angol fontért 
kelt el, a  vevő a  montreal i székhe-
lyű Power Corporation of Canada 
volt. A  gyűjteményt kezelő Paul 
Maréchal kurátor tájékoztatása sze-
rint a  szobor a  vásárlás óta nem 
hagyta el a  vállalat épületét, s bár 
szerepel a  firenzei Bargello 2006-
ban megrendezett Giambologna-
kiállításának katalógusában, a tárla-
ton nem mutatták be.

A korábban említett Quentin-
katalógusban a  művel kapcsolat-
ban meglepő mondat olvasható: „Az 
1950-es évek elején a  szobrot egy 
fia tal magyar vitte Angliába, aki ké-
sőbb létrehozta a Keir-gyűjteményt 
(ezt személyesen mondta Patricia 
Wengrafnak).” A titokzatos személy 
nem lehet más, mint Edmund de 
Unger, vagyis Unger Ödön (1918–
2011), aki 1949-ben emigrált Ang-
liába, és a  háború utáni egyik leg-
nagyobb iszlám magángyűjtemény 
létrehozójaként vált ismertté. A fen-
ti állításnak nemcsak a  már em-
lített kiviteli engedélyhez csatolt 
műtárgylista mond ellent, hanem 
a  Wittmann hagyatékában találha-
tó angol nyelvű csomagolási jegy-
zék is, amely minden műtárgy ese-
tében pontosan megjelöli, hogy azt 
melyik láda milyen sorszámú dobo-
zában helyezték el (Mars: II. láda, 
5a doboz). A  cégjelzés nélküli pa-
pírra gépelt jegyzék (másolat?) egy-
értelműen az  Angliába szállított 
műalkotásokra vonatkozik, de ké-
szítőjének személye, a  helyszín és 
az időpont egyelőre ismeretlen. An-
nak ellenére, hogy a  rendelkezé-
semre álló dokumentumok szerint 
a  szobor 1938-ban került Angliá-
ba, az esetről megkérdeztem a lon-
doni műkereskedelemben napjaink-
ban is aktív Patricia Wengrafot. 
Válaszában közölte, hogy személye-
sen ismerte David Peelt és Edmund 
de Ungert, mindkettőjükkel beszél-
getett a  Mars-szoborról, de továb-
bi részletekkel nem szolgált, mivel 
publikálni tervezi annak történetét. 
Elképzelhető, hogy írása új megvilá-
gításba helyezi majd a műtárgy ka-
landos sorsának egyes részleteit.

JuhásZ sánDor

Egy Giambologna-szobor története

Mars Gradivus

Dr. Wittmann Ernő (1881–1963)

Giambologna: Mars a Wittmann-  
gyűjteményből, 1930-as évek

Giambologna: Mars a Power Corporation 
of Canada gyűjteményéből
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művészettörténész,  
a VILTIN Galéria munkatársa
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A reneszánsz a  nyugati szellemtör-
ténet talán legnépszerűbb korsza-
ka. Mint minden populárissá vált 
fogalmat, ezt is a kiüresedés veszé-
lyezteti. Az  olyan félresikerült kez-
deményezéseken túl, mint például 
az  álközépkori díszletekkel operá-
ló „reneszánsz étterem”, különféle 
népszerű fesztiválok, kulturális éva-
dok (Reneszánsz Év) is előszeretettel 
tűzik zászlójukra alapvetően pozitív 
üzenettel bíró hívószóként. A  mo-
dern ember saját szemléletének gyö-

kereit innen eredezteti; a szellemi és 
gazdasági válságoktól sújtott, érté-
keiben megingott világban szívesen 
tér ide vissza identitását megtalálni. 
A  reneszánsz hazai kultuszát pedig 
színesíti és felerősíti a tőle elválaszt-
hatatlan Mátyás-mítosz. A köztudat-
ban élő képet az e népszerűsítés ál-
tal sulykolt, néhány kulcsfogalomra 
(humanizmus, progresszió) való le-
egyszerűsítés határozza meg, ami 
nemegyszer súlyos félreértésekhez 
vezet. Pedig – számos más történe-
ti időszak mellett – a reneszánsz kor 
alaposabb tanulmányozása is hozzá-
segíthet a jelen társadalmi problémá-
inak megértéséhez, már csak azért 
is, mert a mai értelemben vett kul-
túra, kereskedelem, bankrendszer 
ősmintáit mind valahol a humaniz-
mus és a  reneszánsz tájékán véljük 
felismerni.

A reneszánsz művészetről alkotott 
klasszikus koncepciót a  művészet-
történészek XIX–XX. századi nagy 
generációi alapozták meg, de az  ál-
taluk kialakított kép sokat alakult, 
módosult az ezredfordulóig.

A reneszánsznak merőben újsze-
rű, a  tradicionálistól messzemenő-
kig eltérő értelmezője volt a sokolda-
lú és sokat publikáló Daniel Arasse, 
aki éppúgy foglalkozott a XIV–XVI. 
századi Itáliával, mint a  XVII. szá-
zadi Hollandiával, a  XVIII. századi 
Franciaországgal és a kortárs művé-
szettel. A tizenegy éve elhunyt tudós 
kutatásai és könyvei mellett egyéb 
médiumokban megjelenve, többek 
között rádiós előadásai révén külö-
nösen sokat tett azért, hogy felkelt-
se a  közönség érdeklődését régebbi 
korok művészete iránt. Ezért is ör-
vendetes, hogy két újabb könyvét 
olvashatjuk magyarul. (A Typotex 
Képfilozófiák sorozatában ezzel im-
már a negyedik műve jelent meg.)

A művész a műben című kötet ere-
deti címe – Le sujet dans le tableau 
– szójáték, amelyben a  sujet egy-
aránt jelenti a képet létrehozó alanyt 
és a  kép tárgyát, „szüzséjét”. Ezzel 
Arasse arra a vélekedésre utal, amely 
szerint „minden festő önmagát fes-
ti”. Ezt a gondolatot Brunelleschitől 

kezdve Cosimo de Medicin át Leo-
nardóig és Savonaroláig számos tel-
jesen eltérő karakterű személyiség 
megnyilatkozásai között megtalál-
juk. Mindez egybe is vágna azzal 
a közhellyel, hogy a szubjektum ek-
kor lépett előtérbe a  művészetben, 
Arasse azonban rámutat, hogy an-
nak idején maguk a festők ezt más-
képp gondolták. „Ahhoz, hogy alko-
tása egyetemes, igaz és szép legyen, 
a  művésznek meg kell szabadulnia 
minden túlságosan is partikuláris 
megközelítéstől, énje bármiféle ki-
vetítésétől, amely annál katasztro-
fálisabb, minél kevésbé szándékolt.” 
Ennek ellenére a történeti emlékezet 
számára – szinte egyedülálló módon 
– a kor nagy képzőművész egyénisé-
gei elhomályosítják a korabeli hatal-
mi szereplőket. Arasse egyensúlyra 
törekedett a két végletet, a szubjekti-
vitást, illetve az általános stíluskate-
góriákat előtérbe állító megközelítés-
mód között, hogy megragadhassa, 
miként „formálják meg kölcsönösen 
egymást” a mű tartalmát adó téma 
(sujet-theme) és a  szerzői szubjek-
tum (sujet-auteur).

Ezért kimondottan az egyedi, sőt 
sajátos esetek vizsgálatára koncent-
rál, de fontosnak tartja, hogy elkerül-
je a pszichologizáló elemzést, amely 
– egy modern szemlélet szempont-
jait visszavetítve – meghamisíthat-
ná a  képet. A  művészegyéniségnek 
a  műben felfedezhető sajátságait, 
a  személyiségjegyekből levezethe-
tő tartalmak elemzését egy rejtvény 
megfejtéséhez hasonlítja. E munká-
hoz Panofsky klasszikus ikonográfiai 
módszerét szubjektívan megközelít-
ve azt a  gondolattársítások elemzé-
sére alkalmas módszerré alakítja át. 
Saját megközelítését analitikus iko-
nográfiának nevezte el, utalva ezzel 
a  freudi analitikus megközelítésből, 
különösképpen az  Álomfejtés című 
könyvből nyert inspirációra.

Arasse könyveinek ereje még-
sem valamiféle száraz metódus 
követéséből származik, hanem 
tekintete figyelmes, elmélyült kon-
centrációjából. Van, hogy egy apró 
mozdulat – Michelangelo Mózes-
szobrának kinyújtott mutatóujja, 
máskor egy restaurálás során elő-
tűnő szignatúra Mantegna Szent 
Lukács-poliptichonján, esetleg egy 
túlságosan kézenfekvő művészet-
történészi magyarázat, mint Bellini 
Noé részegségéről festett képe ese-
tében – indítja új gondolatmenet-
re, melynek célja: pontosabbá tenni 
a szemlélésnek azt a módját, amelyet 
az adott mű szerinte igényel.

A Raffaello látomásai című kötet-
ben Arasse azt vizsgálta, miként tu-
dott a mester egyszerre kétféle utat 
is kínálni kora vallásos festészeté-
nek, és hogy munkássága hogyan 
inspirálta évszázadokon keresztül 
a  művészgenerációk legkülönfélébb 
karakterű képviselőit is.

A reneszánsz újplatonizmus jel-
legzetes képviselőinek tekinthetők 
Raffaello firenzei éveiben és római 
tartózkodása kezdetén festett ké-
pei, amelyeken a  Természetfeletti 
– lényegéhez híven – szinte látha-
tatlan ragyogásként, mintegy a  for-
mák szépségén keresztül van jelen. 
Arasse szerint „a nézőnek a  képpel 
kialakított kapcsolata teremti meg 
a  mű egységét”, a  befogadóra tehát 
komoly intellektuális munka várt, 

ezért ezek az  alkotások a  kortárs 
nézők közül csak kevesek számá-
ra nyújthattak belső támaszt. A XV-
XVI. század fordulójának kereszté-
nyei – a  VI. (Borgia) Sándor alatti 
példátlan elvilágiasodás mélypont-
ján – erősen ki voltak éhezve a hitet 
nagy érzelmi erővel megújító impul-
zusokra. Raffaello művészete érzé-
kenyen reagált a korszellem változá-
saira. Kisméretű, ám monumentális 
alkotása, Ezekiel látomása Arasse 
szavaival már „ellenállhatatlan iste-
ni robbanás”, amely előrevetíti a ba-
rokk összes jellegzetességét. A szer-
ző átfogóan elemzi a  festőre ható 
történelmi helyzetet, amire azért is 
nagy szükség van, mert a  reformá-
ció története jóval szélesebb körben 
ismert, mint a katolikus egyházban 
azzal egy időben indult megújulási 
folyamatok. Raffaello a  pápai udvar 
hivatalos festőjeként maga is aktív 
tagja volt a változások iránt elkötele-
zett köröknek.

A kötet második része Walter Ben-
jamin nagy hatású szövegét, A műal-
kotás a technikai sokszorosíthatóság 
korában című tanulmányt gondol-
ja újra. A  német filozófus Raffaello 
Sixtusi Madonnája példáján fogal-
mazta meg egy kép kultikus jelentő-
sége és kiállítási bemutatása közöt-
ti különbséget. A  modern kiállítási 
gyakorlat és a  műtárgyakra ráépült 
ipar jelenségei „megerősítik Walter 
Benjamin tételét, mely szerint a rep-
rodukció technikája kiemeli a repro-
dukált műtárgyat a hagyományból”. 
Arasse szerint azonban a dolgok ala-

kulása megfordította Benjamin tézi-
seit. A  nagy képzőművészeti kiállí-
tások az „elvilágiasodott szertartás” 
diadalát jelentik. A  mai művészet-
ipar által használt tömeges reprodu-
kálás nemhogy megszünteti a  kép 
egyedi auráját, hanem épp ennek 
kultuszára épül.

Bennünk azért felmerülhet a kér-
dés, hogy az  „eredeti” tárgy két-
ségtelen felértékelődése képes-e 
elvezetni ahhoz a komoly felkészült-
séget igénylő elmélyült meditáció-
hoz, amely a mű aurájának „erede-
ti” metafizikai forrása. Ha nem, úgy 
a  kultusz csak bálványimádás ma-
rad. (Művész a  műben. Fordítot-
ta Vári Erzsébet, Várkonyi Bene-
dek, Pataki Pál. Budapest, Typotex, 
2013, 256 oldal, 3600 forint; Raffa-
ello látomásai. Fordította Pataki Pál. 
Budapest, Typotex, 2012, 164 oldal, 
2660 forint.)

konDor attila

Az első szocialista biennále
A szocialista világrendszer kialakulása óta először kerül sor az  új társa-
dalmi rendet építő országok művészetének közös bemutatójára. A  tárlatot 
Moszkva legnagyobb kiállítási csarnokában, az egykori lovardából átalakí-
tott Manyézsban rendezték meg. A bejárat előtt hosszú sorok várakoznak, 
a magyar terem napi négyezer látogatójával különösen népszerűnek számít. 
A seregszemlén egy új művészeti korszak távlatai tárulnak fel két világrész 
12 népe alkotásaiban. Minden ország maga válogatta a  kiállítási anyagot, 

bemutatva, mit akar hozzátenni a világméretek-
ben fejlődő szocialista művészethez. A béketábor 
országainak képzőművészetében a  realizmus 
térhódításáról kapunk átfogó képet. Magyaror-
szág 90 festményt, 120 grafikát, 110 plasztikát 
és 30 érmet mutat be. Ahogy azt Geraszimov, 
a képzőművészeti ügyek titkára is megerősítette: 
a magyar képzőművészet – hagyományait tovább-
fejlesztve – már a szocialista realizmus útján jár, 
bemutatkozása – a szovjet anyag mellett – a kiál-
lítás tartalmilag leggazdagabb része. Monumen-
tális tendenciái a jelentős eredmények közé sorol-
hatók. Ezzel szemben a  lengyel anyag idegenül 
és vakmerően hat, főleg a megformálás módsze-
reiben megjelenő nyugati hatások miatt. Néhány 

alkotójuk az öncélú absztrakcióban tetszeleg, ami járhatatlan út a szocialista 
művészet számára, és a nézők közül is sokakban kelt ellenérzést. Ez az első 
olyan kiállítás, ahol európai és ázsiai művészek közösen szerepelnek. A kína-
iak és a koreaiak kedvelik a tus használatát, a vietnamiak a lakkfestészetet, 
de esztétikai bizonytalanság lesz úrrá rajtuk, ha az európai stílusok nyelvén 
szólalnak meg – fejlődésük azonban gyors. A szocialista realizmussal szem-
ben a legfőbb rágalom, hogy uniformizál, ezt azonban a tárlat meggyőzően 
cáfolja: a 12 nép alkotóinak munkáiban szembetűnőek a nemzeti jellegze-
tességek. A részt vevő országok egybehangzó óhaja, hogy a seregszemle két- 
vagy háromévenként megismétlődjön. (Moszkva, Manyézs, megtekinthető 
volt 1959. március 3-ig.)

Szomszédoló művészeink
A prágai óváros tér Kinsky-palotájában ünnepélyes keretek közt nyitották 
meg legnagyobb élő szobrászunk, Kisfaludi Strobl Zsigmond kiállítását. A 40 
bemutatott mű a szocialista eszméket formálja szobrokká. A megnyitón részt 
vett a 74 éves művész is, aki a közönségnek beszámolt életéről, néptanító 
édesapjáról és egyszerű parasztasszony édesanyjáról is. Az elismeréseket sze-
rényen, de öntudatosan fogadta. A Csehszlovák Képzőművész Szövetség kéré-
sére Pozsonyban is bemutatták Luzsicza Lajos Liptói tájak című friss anyagát, 
melyet korábban a Kulturális Kapcsolatok Intézetének Dorottya utcai kiállító-
termében láthattunk. Luzsicza, aki még nincs 40 éves, Érsekújvárott szüle-
tett parasztcsalád sarjaként, ma sikeres festő és a Műcsarnok igazgatója. Mű-
vészetében az évek során a dekoratív jelleg háttérbe szorult, és helyet adott 
a realista felfogásnak. Pozsonyi tárlata szülőföldjének gazdag paraszti tema-
tikájából merít. Tartózkodón, lírai módon ábrázolja a  falu csendjében folyó 
életet és a mindennapok értelmét jelentő munkát, meggyőződéssel szolgálja 
a társadalom haladását. Műveit tavasszal Liptószentmiklóson is bemutatják 
majd. (Kisfaludi Strobl Zsigmond, Prága, Kinsky-palota, megtekinthető volt 
1959. január végéig; Luzsicza Lajos, Pozsony, Szlovákiai Képzőművész Szö-
vetség, 1959. január 17-től.)

Szépség és ízlés
A Műcsarnok összes termében megnyílt kiállítás a  jelenkori csehszlovák 
iparművészet eredményeit tárja a közönség elé. Nagy és választékos anyagot 
láthatunk: játékok, ruhaipari termékek, használati tárgyak mellett bútorok 
mutatják be, hogyan lehet ízlésesen, mégis modern módon lakást beren-
dezni. Néhány végletesen absztrakt kerámia- és kovácsoltvas kompozíció-
tól eltekintve funkció- és formagazdagság jellemzi a kiállított alkotásokat. 
Az üvegtárgyakban, melyek korábban Brüsszelben is nagy sikert arattak, 
a friss fantázia ragadja meg a nézőket. Dicséret illeti a brnói bútorgyár ter-

vezőit és kivitelezőit is. A  tárlat küldetést tölt be: 
segít fejleszteni az ízlést és a lakberendezési kultú-
rát. A kezdettől nagy érdeklődés az utóbbi idők leg-
nagyobb közönségsikerét jelzi. Minden ezredik és 
tízezredik látogatót iparművészeti tárggyal ajándé-
koznak meg csehszlovák barátaink. A kiállítás nem-
csak az iparművészek tehetségét, de a csehszlovák 
ipar fejlettségét is tükrözi. A felszabadulás óta hazai 
iparunk is mindinkább ki tudja elégíteni a fokozódó 
igényeket, az utóbbi időben azonban a mennyiségi 
és minőségi elvárások mellett mind jobban érvé-
nyesül az a követelmény, hogy az áru szép legyen. 

A gyárak nálunk is ipari formatervezőkre bízzák a gyártmányok külsejének 
alakítását. A DIMÁVAG például azzal fordult az Iparművészeti Tanácshoz, 
hogy iparművészek tervezzék meg új gyártmányaik, a finomhúzógép és a le-
mezollógép külalakját. Más gyárak is felismerték, hogy az exportlehetőséget 
csak akkor fokozhatják, ha a műszakilag kifogástalan gépeket szebbé teszik. 
A csehszlovák bemutató tanulsága is hasonló, de az ő tervezőik munkájuk 
demokratikussá tétele felé is lépéseket tesznek, amikor a  lakásokba is el-
viszik az iparművészet eredményeit. (Csehszlovák Iparművészeti Kiállítás, 
Műcsarnok, megtekinthető volt 1959. február 2-ig.)

csiZMaDia alexa

1959. január–február Daniel Arasse két könyvéről

Minden festő önmagát festi?

Barcsay Jenő: Két munkás 
talicskával, 1950
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Kutatás

November közepén az  Ország-
gyűlés elfogadta a  közgyűjtemé-
nyekben őrzött, vitatott tulajdonú 
kulturális javak visszaadásával kap-
csolatos törvénymódosítást, s nem 
sokkal ezután a  hozzá tartozó kor-
mányrendelet is napvilágot látott. 
Eszerint ha az  igénybejelentő va-
lószínűsíteni tudja örökösi mivol-
tát, valamint igényjogosultságát, 
és az  adott közgyűjtemény nem áll 
elő cáfolattal, akkor a műtárgy visz-
szakerül az igénylőhöz. Igen ám, de 
a múlt év utolsó hónapjában a kultu-
rális örökség védelméről szóló tör-
vényt ugyancsak módosították. Eb-
ben az áll, hogy ezentúl „miniszteri 
jóváhagyásra van szükség minden 
olyan jogügylethez, amelyek előz-
ménye az  állami tulajdonjog meg-
szűnése”. A  decemberi utolsó para-
grafusok ezenfelül megszigorították 
a védetté nyilvánított kulturális érté-
kek kivitelét.

Nem sokkal a II. világháború vége 
után, 1948. augusztus elején kiállí-
tás nyílt a  budapesti Szépművésze-
ti Múzeumban, amelyen az  elmúlt 
évek új szerzeményeit mutatták be. 
Az esemény kapcsán a Kis Újság tu-
dósítója állítólag megkérdezte a mú-
zeum egyik munkatársát, hogyan 
jutott e kulturális létesítmény „két 
röpke év alatt ily hihetetlenül érté-
kes műanyag birtokába”. Őszintének 
hangzó választ kapott: „Igen köny-
nyen s olcsón, majdnem ajándék-
szerű megoldással: egyrészt csere, 
másrészt vétel vagy letét útján. A le-
tétekről tudni kell, hogy többnyire 
olyan képek kerültek hozzánk, ame-
lyeket tulajdonosaik kivándorlás ese-
tén már nem vihettek magukkal, s 
ezek most egyszer s mindenkorra 
nemzeti tulajdonná váltak.”

El Greco, Tintoretto, Courbet, 
Hals, Munkácsy, Rippl-Rónai, Szé-
kely, Mészöly stb. kiállított vászna-
inak közelmúltja többnyire azonos 
volt: 1944 közepéig magángyűjtők 
kollekcióit ékesítették. Az év júniusá-
ban Csánky Dénes (a zsidók zár alá 
vett műtárgyainak számbavételére és 
megőrzésére alakított kormánybiz-
tosság vezetője, a Szépművészeti Mú-
zeum főigazgatója) lefoglalta ezeket, 
beszállította a  múzeumba, s 1944 
novemberében a  múzeumi tárgyak-
kal és a többi zsidó műgyűjtőtől „át-
vett” festményekkel együtt Pannon-
halma és Szentgotthárd érintésével 
elindította kalandos útjukra a  Biro-
dalom felé. A  magyarországi anya-
got az  amerikai megszállók 1945 
júniusában az övezetükben megnyi-
tott műkincs-gyűjtőállomásra vitték. 
A  következő hónapok – magyaror-
szági szakértők bevonásával – a  ké-
pek, szobrok és szőnyegek katalogi-
zálásával és csomagolásával teltek.

Csaknem két évvel később, 1946. 
december 23-án reggel 7 órakor 
a  budapesti Keleti pályaudvar pe-
ronjára – mintegy karácsonyi aján-
dékként – befutott az  úgynevezett 
„Műkincsvonat”, amelynek ameri-
kai katonák által őrzött-védett vagon-
jaiban a  Szépművészeti Múzeum, 
valamint magángyűjtők közel 2000 
műalkotása tért haza. A dáriusi kin-
cset a  fogadóbizottság tagjai a  hely-
színen szemrevételezték, majd a  75 
ládát Eisler Aladár szállítmányozá-
si vállalkozó bútorszállító kocsijaira 
rakták, amelyek lovas rendőrök kí-
séretében elindultak a Szépművésze-
ti Múzeum felé. A  ládák 13 órakor 
már a múzeumban voltak. Bontásuk 
még aznap délután megkezdődött, és 
eltartott január elejéig. A munkát Je-
szenszky Sándor nyugalmazott mű-
vészettörténész, a  délvidéki görög-

keleti szerb érseki uradalmak 
egykori zárgondnoka, a  köz- 
és magángyűjteményekből 
elhurcolt műtárgyak kevés-
sel korábban létrehozott mi-
niszteri biztosságának veze-
tője irányította. A  múzeumi 
tárgyak, így a régebbi letétek 
is átkerültek a múzeum egyik 
termébe, a magángyűjtők tár-
gyai pedig Jeszenszky iroda-
raktárába, amely – egyálta-
lán nem véletlenül – szintén 
az épületben kapott helyet.

A következő nagy szállít-
mány az  amerikai zónából 
1947. április 22-én, 21 óra 
25 perckor, az  úgynevezett 
„Ezüstvonat”-tal érkezett hazánk-
ba, a múzeum és magángyűjtők 538 
tárgyával. A fogadás procedúrája ha-
sonló volt, mint néhány hónappal 
korábban, vagy talán még annál is 
ünnepélyesebb. Eisler ezúttal 11 lá-
dát fuvarozott be a Hősök terére.

Az 1946 decemberében hozott 
kormányrendelet értelmében most 
kellett következnie a  birtokbaadás-
nak, amit – paragrafusok alapján – 
a miniszteri biztos kezdeményezett. 
Ha a  rendelkezésére álló dokumen-
tumok alapján igazolni tudta, hogy 
magántulajdon esete áll fenn, és ha 
a  tulajdonos már benyújtotta kérel-
mét, értesítette a  Pénzügyminisz-
térium Külföldre Vitt Magyar Ja-

vak ügyosztályát. Itt, a  Klebelsberg 
utca 4. (később József nádor tér 
2–4.) szám alatt ült össze az  átvé-
teli bizottság, amelybe a  Pénzügy-
minisztérium és a  Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium két-két 
embert, az Igazságügyi és a Gazda-
sági Főtanács egy-egy embert dele-
gált. A megbeszéléseken Jeszenszky 
vitte a prímet. A mindenkori tárgya-
lásról hat példányban jegyzőkönyvet 
írtak alá.

A Szépművészeti Múzeum tárgyai -
nak első birtokbavétele 1947 január-
jában lezárult, a magántulajdonban 
lévő műkincseket 1947 márciusától 
vették nyilvántartásba. Az  időpont 
nem volt véletlen. Ebben a  hónap-
ban alkották meg a  birtokbaadásra 
vonatkozó alaprendelet végrehajtási 
utasítását és szabályozták egy újabb 
rendeletben, miként terheljék rá 
a  vagyontárgyak visszahozatalával 
kapcsolatos költségeket az  egykori 
és egyúttal újdonsült tulajdonosok-
ra. Mivel a  hazaszállítás több mint 
ezer kilométeres szakaszának pénz-
ügyi terheit az  amerikaiakat állták, 
maradt az a néhány ezer méter, amit 

Eisler teljesített, és az  utólagos vá-
moltatás költségei. A  szállítmányo-
zó végszámláját elosztották a  tár-
gyakkal. Mivel mindkét alkalommal 
a  múzeumi darabok voltak több-
ségben, a  magánosoknak nem kel-
lett mélyre nyúlniuk pénztárcáik-
ba. A vámoltatás viszont akár drága 
mulatság is lehetett, mert azt a Szép-
művészeti Múzeum által az  adott 
tárgyra vonatkozó értékbecslés alap-
ján számították ki. Ennek 10 szá-
zalékát kérték el. Ezt a kezelési díj-
ként aposztrofált összeget a Magyar 
Fővámhivatal számlájára kellett át-
utalni, és – mintegy hálából, hogy 
létrejött az  értékbecslés – az  érték 
1 százalékát a  múzeumi pénztárba 

befizetni. A háború utáni szűk esz-
tendőkben ezt nem mindenki tudta 
teljesíteni – jelesül a Szépművészeti 
Múzeum sem. Mivel a birtokbaadási 
rendelet a múzeumra is vonatkozott, 
a Pénzügyminisztérium utólag enge-
délyezte, hogy az állami intézmény 
mentesüljön a sarc befizetése alól.

Eközben egyre több kép gyűlt ösz-
sze Jeszenszky hivatalában. A magá-
nosoknak – többnyire zsidó üldözöt-
teknek vagy képviselőiknek – akkor 
érte meg elmenniük Jeszenszkyhez 
az átadásra, ha igazolni tudták a be-
fizetéseket, mert csak ebben az eset-
ben vehették át műtárgyaikat. Ha 
nem tudtak fizetni, tulajdonuk Je-
szenszkynél maradt megőrzésre.

A későbbi események ismereté-
ben nehéz eldönteni, melyik verzió 
lehetett előnyösebb. Ha a tulajdonos 
a  kivándorlás mellett döntött, kivi-
teli engedélyt kellett kérnie a  Ma-
gyar Nemzeti Banktól. Ehhez szük-
ség volt a  Szépművészeti Múzeum 
értékbecslésére. A műtárgyat borsos 
összegű kiviteli fényűzési adó terhel-
te: nem élő művészek esetében 40 
százalék. Reális szükségmegoldás-

nak a  letétbe adás ígérke-
zett. A letéti megállapodás 
öt évre köttetett, koráb-
ban is fel lehetett bontani, 
az  adott időpont után pe-
dig meg lehetett hosszab-
bítani. Ekkor már mind-
egy volt, hogy a tulajdonos 
hivatalos útlevéllel, vagy 
illegálisan távozott az  or-
szágból. A disszidens hát-
rahagyott vagyonát 1949-
től be kellett jelenteni 
az Államvédelmi Hatóság-
nak, amely időnként még 
a  múzeumi letéteteket 
sem kímélte meg a  Pénz-
intézeti Központba való 

beszállítástól. De ha a múzeumi le-
tét érintetlenül maradt is, az a bizo-
nyos fél évtized akkor járt le, amikor 
a  vasfüggöny már tökéletesen leár-
nyékolta a kapcsolattartást a Magyar 
Népköztársaság és a szabad világ ter-
mészetes és jogi személyei között.

1948-ban 914 festmény volt Je-
szenszky őrizetében. Tulajdonosai-
kat nem találták, vagy nem tudtak 
illetéket fizetni, illetve nem mer-
ték otthonukban őrizni kincseiket. 
Történtek átadások házon belül is: 
ilyenkor Jeszenszky Genthon István 
múzeumigazgatónak adott át műtár-
gyakat – a miniszteri biztosság hát-
ramaradt levéltári anyagából nem 
derül ki, hogy ezekre korábban meg-
történt-e a  letéti megállapodás alá-
írása.

A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter rendeletére Jeszenszky in-
tézménye 1949 júniusában befejez-
te működését. Ekkor a  közel 500 
megmaradt műalkotás, valamint Je-
szenszky kézikönyvtára és teljes 
irattári anyaga a Veszélyeztetett ma-
gángyűjtemények miniszteri biztos-
ságának hatáskörébe került, noha 
maga ez az  intézmény is utolsó hó-
napjait élte. (Mellesleg eredetileg 
azért hozták létre, hogy a gazdátlan-
ná vált magángyűjteményeket meg-
védje a  pusztulástól, és múzeumi 
szakértelemre bízza.)

Ettől kezdve felgyorsultak az ese-
mények. Az Országgyűlésben az év 
végén elfogadták a nyilasok vagy né-
metek által nyugatra hurcolt köz- és 
magánvagyonra vonatkozó rendel-
kezések újabb módosítását és kiegé-
szítését. A vonatkozó paragrafus ki-
mondta, hogy az addig át nem vett 
magánvagyon államkincstári tulaj-
donba megy át. Az  államkincstár 
a  leggyakoribb esetben a  Közokta-
tásügyi Minisztérium volt, amely-
nek illetékességébe a  Szépművé-
szeti Múzeum is tartozott. Azután 
megszületett a  törvényerejű ren-
delet a  múzeumokról és műemlé-
kekről, illetve a  magántulajdonban 
lévő műtárgyak védetté nyilvánítá-
sáról. Ekkor lépett színre az  1950-
ben megalakult Múzeumok és Mű-
emlékek Országos Központja, amely 
döntött a védetté nyilvánításról. Tu-
lajdonosok százai nem tudták-mer-
ték vállalni műtárgyaiknak az előírt 
szabályok szerinti őrzését. Ilyenkor 
a  központ – a  tulajdonjog fenntar-
tása mellett – a műtárgyat a számá-
ra megfelelőnek tűnő múzeumban 
letétként helyezte el. Az  átadást öt-
éves letéti szerződés kísérte, amelyet 
két tanú is aláírt. Időben 1951-ben 
járunk – az öt év tehát 1956-ban telt 
le. Addig a tulajdonos a tárgyak visz-

szakérésével nem próbálkozhatott. 
Utána még kevésbé: az 1954-es mú-
zeumi szabályozás értelmében a hát-
rahagyott műtárgyaknak állami tu-
lajdonba kellett kerülniük.

De kik lehetnek a mostani váromá-
nyosok? Maradjunk az önként vagy 
szükségből beadott letéteknél. Azok 
az örökösök, akiknek felmenői még 
a  háború előtt letéti megállapodás-
ban bízták állami őrzésre tárgyaikat, 
és később valamilyen okból nem tud-
ták azokat kiváltani? Azok, akiknek 
tárgyai az amerikai zónából a háború 
után visszakerültek Magyarországra, 
de nem jutottak el tulajdonosaikhoz, 
viszont bekerültek a  közgyűjtemé-
nyek leltárába, no persze nem leté-
ti megállapodással? Azok, akik 1945 
és 1951 között öt évre letéti megál-
lapodást, illetve szerződést írtak alá, 
és az  időtartam lejártakor nem állt 
módjukban gondoskodni letétjeik-
ről? És vajon igényjogosult-e az, aki 

elvesztett vagyonáért 1992-ben rész-
kárpótlást kapott, de műkincse sze-
repel a  múzeumok által létrehozott 
adatbázisban?

A kezdeményező kedvű jogos tu-
lajdonosnak a kormányrendelet egy-
szerű ügymenetet helyez kilátásba: 
jogi képviselője útján valószínűsíte-
nie kell jogosultságát a Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt.-nél. Innen kerül át 
a  kérelem ahhoz a  közgyűjtemény-
hez, amelyről a bejelentő feltételezi, 
hogy tárgyát jogtalanul birtokolja. 
A múzeumnak 30 nap áll rendelke-
zésére, hogy megkeresse saját irat-
tárában a  bejelentett tárgyra vonat-
kozó dokumentációt. Ha a  helyben 
megszerzett tudás nem bizonyul ele-
gendőnek, érdeklődhet más közgyűj-
teménynél, és felkeresheti a Ma gyar 
Nemzeti Levéltár kutatótermei t. A 
múzeumnak úgyszintén 30 nap 
alatt kell döntenie az  állami tulaj-
donlás jogszerűségéről, vagy jogsze-
rűtlenségéről.

A kormányrendelet december kö-
zepén lépett hatályba. Ha volt már 
bejelentés, és az állam a kétszer egy 
hónap átfutási időt igénybe veszi, ak-
kor az első átadásra február közepén 
kerülhet sor. Az újdonsült birtokost 
azonban ekkor még mindig érheti 
meglepetés. Ha a Nemzeti Örökség-
gazdálkodási és Szolgáltatási Köz-
pont Műtárgy-felügyeleti Irodája mű-
alkotását védetté nyilvánítja, megint 
új helyzet áll elő. Nem beszélve ar-
ról az esetről, hogy addig váratlanul 
életbe lép valamilyen újabb rendsza-
bály – ami a magyar parlament tör-
vénygyártó buzgalma mellett nem 
zárható ki.

Dunai anDrea

Tulajdonosok és várományosok

Meghurcolt festmények

Az Ezüstvonat hazaérkezése, 1947. április 22.
Középen Oltványi Imre, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Vas Zoltán, a 
Gazdasági Főtanács főtitkára és Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter

Az Ezüstvonattal Magyarországra indított műtárgyak jegyzéke (részlet)
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Láttam, mennyit küszködött 
Caravaggio, mikor Szent 
Mátéja koszos lába megrö-
könyödést váltott ki meg-
rendelőiből, előttem van 
szegény Rembrandt fáradt 
szeme, a  mecénások értet-
lenkedését látva. Nem vé-
letlen, hogy a  Föld nevű 
bolygó legnagyobb festője, 
Velázquez makulátlan, ba-
ráti viszonyban volt Fülöp-
pel, királyával, vagy a Medi-
ciek a  művészeikkel. Olybá 
tűnik, hogy jobban kedvez 
a  művészetnek, ha a  meg-
rendelők, a  mecénások, a  művészet 
felett diszponálók okosabbak – de 
minimum nem hülyébbek – a művé-
szeknél.

Mi, a  Q kontinuum lakói, halha-
tatlanok vagyunk, nem ismerjük 
azt a  jelenséget, mely különböző 
formáiban megtalálható a  halandók 
bolygói n, és a  Föld nevű bolygón 
művészetnek hívják. Az  ún. művé-
szet csak olyan bolygókon jött létre, 
ahol behatárolható, véges a  gondol-
kodó, önmagára reflektáló entitás lé-
tezése. Ez a jelenség segíti őket a mu-
landóság gondolatának elviselésében. 
A  halandók organikusak: éheznek, 
fáznak – a Föld nevű bolygón néha 
igen kellemetlen az  éghajlat –, kü-
lönböző testnedveik van-
nak, melyek aztán egy sor 
probléma forrásává válnak. 
Mindez, és elsősorban a vé-
gesség tudatából eredő szo-
rongás az, mely létrehoz-
ta, hogy valami magukon 
túlmutató dolgot alkossa-
nak. Viszont igen érdekes, 
hogy miután kívül helyez-
ték magukon és tárgyiasí-
tották a  halhatatlansághoz 
vezető útjukat, továbblép-
nek, mintha mi sem tör-
tént volna, és ugyanolyan 
esendő halandók marad-
nak. Olybá tűnik tehát, 
hogy a művészet haszonta-
lan, nem az emberi lét job-
bulásán dolgozik. (A Föld 
nevű bolygó lakói emberek-
nek nevezik magukat.) Rég halhatat-
lanok – vagy ahogy ők hívják: an-
gyalok – lennének, ha képesek lettek 
volna az ún. művészi tapasztalat el-
sajátítására, és a művészetben kifeje-
zett erkölcsi ideálok szerinti változás-
ra. Amennyire én innen látom – az ő 
idejükkel mérve pár évtizede –, alap-
jaiban és lényegét tekintve elkezdett 
megváltozni az, amit művészetnek 
tartanak. A  tudományokhoz kezd 
közelebb állni, azok egy átesztéti-
zált változatához, ily módon beszél-
hetünk átesztétizált szociológiáról, 
átesztétizált urbanisztikáról, áteszté-
tizált pszichológiáról, és így tovább.

A Föld nevű bolygó egy kicsiny or-
szágában, ahol – ahogy ők nevezik 
magukat – a  magyarok élnek, na-
gyon érdekes jelenség bontakozott 
ki, nevezetesen a  művészeti élet, 
a  művészeti intézményrendszer tel-
jes átpolitizálódása, mely mára szinte 
háborús viszonyokat eredményezett. 
Két alapvető táborról beszélhetünk 
– természetesen páran egyikbe sem 
tartoznak. (Egyes vélemények sze-
rint a  művészeti szakma szereplői-
nek politikai szempontú felosztása 
értelmetlen – szerintem e vélemé-
nyek összekeverik a  lehetségest, il-

letve a  kívánatost a  valóságossal.) 
Vannak az ún. konzervatívok, nacio-
nalisták – akik nem is konzervatívok 
és nem is eléggé nacionalisták –, és 
vannak az ún. liberálisok, akik még 
annyira sem liberálisok, mint ameny-
nyire a  másik tábor nem konzerva-
tív, ugyanis ezek az  ún. liberálisok 
ki nem állhatják a másképp gondol-
kodókat. Tehát nem az  ideológiai 
különbözőség a  forrása vitáiknak, 
hanem hogy mit tartanak (jó) mű-
vészetnek, és hogy melyikük jusson 
több pénzhez. (A halandók bolygói n 
elterjedt jelenség, hogy nem szüksé-
gük szerint kapnak a  javakból, ha-
nem mindenért fizetniük kell a pénz 
nevű eszközzel, de ez most nem té-

mám.) Az  ún. konzervatív tábor 
nem dolgozta fel – ahogy az  embe-
rek mondanák: nem emésztette meg 
–, hogy a művészet mibenléte gyöke-
resen megváltozott – ezek egy részét 
már említettem, a  továbbiak: hogy 
nem oly mértékben az  általában 
vett (nemzeti) kultúra része, hanem 
a nemzetközi tendenciák függvényé-
ben egy szofisztikált diskurzus, egy 
elméleti összegzés-kísérlet. Az ún. li-
berális tábor pedig nem látja be, hogy 
nem társadalmasította az  eredmé-
nyeit, nincs társadalmi bázisa, tehát 
a magyarok többségének nem ügye – 
ahogy ők nevezik – a kortárs művé-
szet, és nem is érti azt. (Ezért persze 
a magyar közoktatás vizuális és mű-
vészeti, művészettörténeti nevelés 
terén való elmaradottsága is felelős.)

A másik oka a háborúnak az anya-
gi javak elosztása. A magyaroknál – 
mint általában a Föld nevű bolygón 
– most kapitalizmus, piacgazdaság 
van, ehhez képest a művészeti szcé-
na jelentős része nem a piacból, ha-
nem a  redisztribúcióból szeret(ne) 
megélni, és talán még ennél is jelen-
tősebb hatása van a reciprocitásnak. 
A társadalmi berendezkedés is érde-
kes ezen a bolygón, a piramis-modell-

hez hasonlít, alá-fölé rendelt 
viszonyokkal, az  emberek 
nem tekintik egyenlőknek 
magukat. A  magyarok sok 
tekintetben még a  feudaliz-
mus állapotában leledznek, 
emberi kapcsolataikat leg-
inkább a  hűbériség jelensé-
géhez hasonlítanám, a  job-
bágyi mentalitás is igen 
elterjedt. Általában kollekti-
vista szemlélet jellemző rá-
juk, függetlenül attól, hogy 
melyik táborhoz tartoznak. 
Hihetetlen alkalmazkodó 
képességük oka anyagi ki-

szolgáltatottságuk, álta-
lában nem kvalitásaikat, 
hanem sok esetben lojalitá-
sukat fizetik meg.

Mindezen okok miatt 
(szinte) lehetetlen, hogy 
a  művészettel foglalkozó 
emberek szakmai alapon 
szervezzék meg magukat.

Teljesen mindegy, hogy 
milyen kurzus van, a vesz-
tes fél sok esetben szabo-
tálja az  ideig-óráig nyertes 
fél munkáját, jobb esetben 
passzív marad, de semmi-
képp sem együttműködő. 
Visszatérve a feudalizmusra, tele va-
gyunk a  feudalizmusból itt maradt 

hősökkel. Egyik ilyen hős 
– nevezzük Richelieu-nek – 
alapított egy ügynökséget, 
mely vitathatatlanul az  ő 
munkájának a  gyümölcse, 
de az  is vitathatatlan tény, 
hogy ez az ügynökség min-
dig is az adófizető állampol-
gárok pénzén működött. Ez 
az  intézmény meglátásom 
szerint a  jelen helyzet ál-
latorvosi lova. A  probléma 
akkor kezdődött, mikor ez 
az ügynökség bekerült egy 
másik (állami) intézmény-
be, hősünk kezdeményezé-
sére, ahol is ő igazgató lett. 
Ez éveken keresztül csak 
morális problémának tűn-
hetett, a  gyakorlati hasz-
nosság mellett (több pénz, 

paripa, infrastruktúra stb.) azonban 
ez eltörpült. Aztán évek múlva kide-
rült, hogy a  cél nem szen-
tesíti az  eszközt, mikor is 
Richelieu-nk a  bekebele-
ző intézménynek nem lett 
újra a vezetője, viszont a be-
kebelezett intézményt sem 
tudta „kimenteni”. És hogy 
ez miért igazán nagy prob-
léma? Mert patthelyzetet 
teremtett. Mert ezt a  szer-
vezetet csak hősünk és 
a holdudvara tudja tovább-
vinni eredeti formájában, 
mert ez a szervezet kapcso-
latrendszerekre épül, lojali-
tásokon nyugszik. Termé-
szetesen Richelieu-nknek 
nincs monopóliuma arra, 
amit csinál, azzal minden-
ki más is foglalkozhat, de 
az  egy másik brand lesz, 
más kapcsolatokkal.

Hogy lehetne a  problémát megol-
dani? És ez jelentésem lényege: ha 
mindenki a  feladat/ok megoldásá-
ra koncentrálna, a szakmaiságra, és 
nem valami másra, amit most össze-
foglaló néven az  emberi természet-
ből adódó különböző kisszerű érzé-

seknek nevezek. Két megoldás lenne 
lehetséges, de mindkettő lehetetlen-
nek tűnik, az egyik: ha Richelieu-nk 
együttműködne, de minimum nem 
bojkottálna, a másik pedig, ha az új 
tábor „megugraná” magát, és belát-
ná, hogy a  magyar kortárs művé-
szetnek az  tenne jót, ha egy ugyan 
állami pénzből finanszírozott, de 
mégis – ha már így alakult – szemé-
lyiség-fedezetes szervezetet a  legin-
kább hozzáértő és ismerő szakem-
berre bízna. Lehet arra hivatkozni, 
hogy mi áll a szervezeti és működé-
si szabályzatban, de az nincs kőtáb-
lába vésve, emberek hozták létre, és 

az  emberek meg is változtathatják. 
Nem intézmények vannak, hanem 
intézményeket működtető emberek.

Figyelemre méltó kérdés, hogy 
évi több tízmilliós állami költség-
vetésű intézményeknél hogyan 
állhat elő egy ennyire személyi-
ségfüggő helyzet? Ez a szervezet kí-
sértetiesen hasonlít egy másik hír-
hedtté vált szervezetre – ami lássuk 
be, nem a Marsról jött, hanem kiter-
melte a rendszer, az eddigi mentali-
tás. Mindkettő egy elit játéka súlyos 
közpénzekből, ehhez képest arány-
talanul kevés társadalmi hasznos-
sággal. Kristálytisztán látszik, hogy 
nem a  művészet/művészek támo-
gatása, terjesztése, megóvása, köz-
vetítése pusztán a  cél, hanem kü-
lönböző ambíciók, egzisztenciák 
érvényesülése. Konkrét példa: nem-
zetközi biennálék, documenták stb. 
esetében a  finanszírozás állami fel-
adat lenne – nem említettem még, 
hogy mikor a nemzetközi szót hasz-

nálom, akkor nem bolygóközi kap-
csolatokra kell gondolni, csak a Föld 
nevű bolygón belüliekre. E bolygó la-
kói meg vannak róla győződve, hogy 
ők az egyetlen intelligens faj az Uni-
verzumban. Visszatérve a  bienná-
lékra: két magyar művész a magyar 

államtól egyetlen fillért sem kapott 
a  2014-es Sydney-i Biennálén való 
részvételéhez, az útjukat, egyéb költ-
ségeiket az  ausztrál biennále, illet-
ve egy ausztrál fotóintézet finanszí-
rozza, tehát az  ausztrál állam. Sem 
a most közpénzek felett diszponálók, 
sem azok, akik elindították a progra-
mot – tehát a másik tábor –, nem tar-
tották fontosnak ezt az ügyet, mert 
ez jelenleg egyikük érdekét sem szol-
gálja. Ez is egy példa arra, hogy a je-
lenleg regnáló tábor sajnos nem elég 
nacionalista.

Van egy nagyon érdekes jelenség 
a magyaroknál, éspedig az, hogy az 

értelmiség egy része a szel-
lemi munkára, annak stá-
tuszára általában máshogy 
tekint, mint a  többi foglal-
kozásra. Ez összefügg az-
zal, hogy miért is szabotál-
ják az új, illetve másik tábor 
munkáját. A  magyar értel-
miség nagy része, mikor 
megszűnik az  adott mun-
kája, állása, úgy gondolja, 
hogy az  egyedül és csak-
is az  övé, tehát nem oszt-
ja meg a másikkal. Képzel-
jük el, ha a favágó, miután 
felmondtak neki, az összes 

addig kivágott fát hazavinné. A ma-
gyar értelmiség ezen részét néha fi-
gyelmeztetni kéne, hogy fizetést kap 
azért, amit tesz.

Nem az a nagyobb baj, hogy a kor-
mányzat, a  vezetés nem tárgyal 
a szakmával, az a baj, hogy kollégák, 
szakemberek nem beszél(get)n e k 
egymással.

Elég elterjedt a  mutyizás jelensé-
ge, e társadalom morális állapota 
gyenge. Jogi, intézményi szinten ezt 
már kezelni nem lehet, esetleg némi-
leg enyhíteni. Vezető beosztású em-
berek, kuratóriumi tagok legális ke-
retek között, mindenki szeme láttára 
a  saját kegyeltjeiknek, csoporttársa-
iknak, műhelybarátaiknak, stúdió-
tagjaiknak – akár egy egész város-
nak – juttatnak óriási pénzeket. És 
senki nem mondja a szemükbe, hogy 
ejnye! Vagy hogy irgum-burgum!

Az emberek nem szeretik mosta-
nában a  morál szót, pedig minden-
nek van morális, etikai vetülete. 

Az  atommaghasadást lehet 
jóra és rosszra is felhasznál-
ni, a  génkutatást szintén, 
ez is etikai kérdés. Ezeknél 
az eseteknél fel sem merül, 
hogy a morál relatív lenne. 
Ha organikus lennék, azt 
mondanám, hogy a  morál 
zsigeri dolog.

Már említettem jelenté-
sem elején, hogy úgy tűnik: 
a  művészetben kifejezett 
erkölcsi ideálok nem segíte-
nek az  emberek könnyebb 
és méltóbb boldogulásában. 
Meglátásom szerint a  mű-
vészetnek csak oka van, cél-
ja nincs nagyon.

Remélem, nem untattam 
„halálosan” Q társaimat.

(Kertész László vitain-
dítóját követően Nemes 

Csaba, Mélyi József és Bátorfy At-
tila hozzászólását közöltük. A  rep-
rodukciók Fekete Balázs munkái – 
a szerk.) 

Q
Farkas viola proGraMFelüGyelő,  

acax

Vita

Pénz, paripa, infrastruktúra

Q jelentése a Q Univerzumnak
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Kép/Könyv

Vlagyimir Propp, a  modern mese-
kutatás úttörő alakja a  varázser-
dőt olyan helyként jellemzi, amely 
a hőst foglyul ejti, és amelynek rej-
tekében titkos szertartások zajlanak. 
A  gyermekkönyv-illusztráció erde-
jébe merészkedő (hős) művészettör-
ténész hasonlóképp érezheti magát: 
a tündöklő rengeteg bűvkörébe von-
ja, odabenn járható ösvényekre alig 
lel, a szabadulás útja pedig csak a tit-
kos beavatás révén nyílik meg.

A kutató elveszettsége érthető: 
olyan terepre tévedt, amelyre mű-
vészettörténész alig merészkedett. 
A  hazai történeti háttérkutatások, 
az  azokhoz nélkülözhetetlen adat-
bázisok éppúgy hiányoznak, mint 
az  elemzésekhez elengedhetetlen 
korszerű fogalomkészlet. Az  évti-
zedes elmaradásokat olyan magá-
nyos hazai hősök igyekeznek pótol-
ni, mint Papp Júlia és Gellér Katalin, 
vagy a  könyvillusztráció esztétikai 
teóriáiban itthon szinte egyedüli-
ként járatos Varga Emőke. A nem lé-
tező kutatóműhelyeket pedig a tata-
bányai kiadású Art Limes folyóirat 
pótolja, amely 2004 óta immár tíz te-
matikus számot szentelt a gyermek-
könyv-illusztrációnak. A  roe hamp-
toni gyermekirodalmi kutatóintézet 
vagy a  párizsi Institut Internatio-
nal Charles Perrault mintájára 2012-
ben nálunk is megalakult a Magyar 
Gyermekirodalmi Intézet, ám annak 
programja épp csak érinti az illuszt-
rációkutatást. 

A művészettörténet és a  művé-
szetkritika saját pozíciójának tisztá-
zása azért is sürgető, mert ez a „va-
rázserdő” az  elmúlt évtizedben 
sosem látott virágzásnak indult. Ma-
gyarországon a gyermekkönyvek tel-
jes piaci részesedése 2000 óta a há-
romszorosára nőtt. A robbanásszerű 
növekedés minőségi áttörést is ered-
ményezett: a hetvenes évek óta nem 
volt olyan jó a  magyar gyermek-
könyv-illusztráció, mint az  elmúlt 
tíz évben. A gyermekkönyvek terü-
letén tapasztalható „képi fordulat” 
egyértelműen az  ezredfordulóhoz 
kötődik, szimbolikus kezdő dátu-
maként kijelölhető a Csimota Kiadó 
2003-as indulása – ez a  mai napig 
az  egyik legmeghatározóbb szerep-
lője a modern hazai piacnak. Alapí-

tását gyors egymásutánban követte 
több, színvonalas gyermekirodalom 
kiadására specializált kiadó: a Pozso-
nyi Pagony, a Naphegy, a Cerkabella 
vagy a Két Egér. A nemzetközi nyi-
tás és elismerés jeleként Magyaror-
szág volt a  2006-os bolognai nem-
zetközi illusztrációs kiállítás és 
gyermekkönyvvásár díszvendége. 
A  gyermekkönyvek növekvő minő-
ségi képigénye 2007-ben életre hívta 

az  Arany vackor pályázatot, amely-
nek kétévente megrendezett szemlé-
je azóta is a  fiatal tehetségek hazai 
bemutatkozásának legfontosabb fó-
ruma. A műfaj reneszánszát szaporo-
dó szakmai intézmények, kutatómű-
helyek, internetes kritikai fórumok 
kísérik. Irodalomtörténészeink évek 
óta kitartóan munkálkodnak a gyer-
mekirodalom történeti és kritikai 
szempontrendszerének kidolgozá-
sán. Munkájuknak szakmai folyóira-
tok (Új Forrás, Szépirodalmi Figyelő) 
és a  gyermekirodalom újdonságaira 
naprakészen reflektáló webes irodal-
mi oldalak (Prae, Bárka, Könyvmu-
tatványosok) adnak nyilvános teret.

Az irodalomtörténet számára 
már rég nem kérdés az, ami a  ha-
zai művészettörténetnek még igen: 

vajon része-e a  kortárs művészet-
nek a  gyermekkönyv-illusztráció? 
A  gyermekirodalom és az  illuszt-
rált gyermekkönyv azonban távol-
ról sem ugyanaz: irodalminak alig-
ha nevezhető szövegeket olykor 
kiváló illusztrációk kísérnek, vagy 
épp fordítva. A két fogalom elágazá-
sa legtisztábban a  dominánsan ké-
pes „picture book” típusa révén nyil-
vánvaló. A művészet/nem művészet 
határvonalai azonban az  irodalom-
hoz hasonlóan nehezen meghúz-
hatók. Ha a  művészet történetének 
része az első magyar képes gyermek-
könyv, a  több tucat kiadást megért 
Flóri könyve (1836), akkor mi jogon 
iktatnánk ki abból napjaink legna-
gyobb példányszámban kiadott, kul-
tikus gyermekkönyv-sorozatát, a Bo-
gyó és Babócát? A művészettörténet 
e téren tapasztalható tehetetlensé-
gét csak fokozza, hogy a  történe-
ti alapkutatásokkal és a kortárs kri-
tikai érdeklődéssel egyaránt adós. 
Amíg nem rendelkezünk a történeti 
kanonizáció konszenzusos fogalom-
rendszerével, és amíg nem tisztáz-
zuk a kortárs kritika szempontrend-
szerét, addig csupán a  „vizuális 
kultúra” térfelére söpörjük a nyugta-
lanító kérdéseket.

Így eshetett meg, hogy „alkalma-
zott” volta idővel a művészi grafika 
területéről az  iparművészet, ponto-
sabban a design kategóriájába sodorta 
a gyermekkönyvek képei t. Felsőfokú 
művészképzésünkben az első igazán 
meghatározó grafikai szakosztály 
az  Iparművészeti Főiskolán, Hincz 
Gyula vezetésével állt fel 1946-ban. 
A  hatvanas évek „nagy generáció-
ja” (Kass János, Reic h Károly, Würtz 
Ádám) az ő köréből, klasszikus rajzi 
tudását követve lépett színre. A ha-
zai kortárs illusztráció legjobbjai ma 
is az utódintézmény MOME tervező-

grafikai képzéséből, jellemzően Pálfi 
György műhelyéből kerülnek ki. Míg 
(gyermek)könyvillusztrációnk a  szá-
zadfordulótól kezdve képzőművésze-
ti szemléletű volt, az  ezredfordulón 
a  hazai megújulás ösztönzője első-
sorban az  alkalmazott grafika. En-
nek köszönhető a leíró jellegű, „szép 
rajz” mellett a  tömegkultúra emble-
matikus, tömör, frappáns ötletekre 
alapozott vizualitásának térnyerése 
a gyermekkönyvekben.

Gyerekkönyvet azonban általá-
ban a  szülők választanak, s több-
ségük a  képeken is azt az  idilli, 
problémamentes világot keresi, ami-
lyennek a  gyermeki létezést látni 
szeretné. Kortárs gyermekkönyv-
illusztrációnknak ezt a  domináns 
szeletét, a  „kerekítő” stílust Kállai 

Nagy Krisztától Agócs Íriszig sokan 
hibátlanul művelik. A  klasszikus 
rajzstílus legjelentősebb, nemzetkö-
zileg is elismert képviselője ma Sze-
gedi Katalin, akinek aprólékosan, 
mívesen megmunkált figurái a me-
seirodalom legnagyobbjait, ózt, 
Alic e-t „állítják színpadra”. Hozzá 
hasonlóan Rofusz Kinga kötetei is 

képzőművészeti albumnak tűnnek, 
hiszen szürrealisztikus olaj-akril 
kompozíciói az  irodalmi szövegek-
kel összhangban működő, autonóm 
festményekként hatnak. Álombéli 
tájakon mozgó, képzeletbeli lények-
kel benépesített festői világa először 
Irjám és Jonibe 2009-ben megjelent 
történetével nyílt meg az  olvasók 
előtt, hogy újabban Máté Angi pró-
zájának kísérőjeként öltsön formát. 
Hozzá hasonlóan szuggesztív fes-
tői világot alakított ki Kun Fruzsina 
Sárkány a lépcsőházban című kötete 
2008-ban, amely az elsők közt ren-
delte alá a  szövegeket a  könyv tel-
jes felületét betöltő festményeknek. 
Egyénien újszerű képi világ jellem-
zi az alkalmazott grafikusként elis-
mert Herbszt László köteteit, akinek 
Finy Petra Varázslatos szemüvegé-
hez készített kompozíciói a szecesz-

szió nosztalgikus poézisét abszurd 
retróelemekkel ötvözik. E mű-
vek egyaránt azt bizonyítják, hogy 
a  szürreális képzettársítás vagy 
az  absztrakció nemcsak a  rajzoló, 
hanem a  képet befogadó gyermek 
számára is természetes élményfor-
rás. Gévai Csilla illusztráció i a gyer-
mekrajz elvont téri formáiból kiin-
dulva teremtenek önálló világot. 
A Nagyon zöld könyv repetitív, ar-
chaizáló rajzi elemekből fejlesztett, 
térképszerű diagramjai úgy képesek 
a  környezetvédelemhez kapcsoló-
dó, elvont folyamatokat megjeleníte-
ni, hogy közben a gyermeki szemlé-
lő részleteket böngésző figyelmét is 
lekötik.

Az elmúlt évek gyermekkönyv-il-
lusztrációs folyamataiból két moz-

gásirány rajzolódik ki világosan. 
Az  egyik a  képek fokozatos térhó-
dítása, ami immár felülírja az  idő-
sebb korosztályoknak szánt könyvek 
szokványos kép–szöveg arányai t. 
A  másik trend a  szöveget szorosan 
követő, leíró illusztrációk mellett 
mind nagyobb teret enged az emble-
matikus, önelvű képi elbeszélésnek. 
Mindkét jelenség felerősödésében 
úttörő szerepet játszott a  Csimota 
Kiadó Design-könyv sorozata. 2006-
tól kezdődően négy klasszikus mese 
(Piroska és a  farkas, Három kisma-
lac, Hófehérke és a hét törpe, Csiz-
más kandúr) jelent meg oly módon, 
hogy az  egyes meséket öt-öt grafi-
kus önállóan interpretálta. A  köte-
tek minden szöveget következetesen 
kiiktattak, egyedül csak a borítókon 
volt olvasható a  cím, ám az  is kü-
lönböző nyelveken, némelyik oro-
szul, némelyik arabul. Mindez vilá-
gosan kifejezte a  sorozat vállalását, 
miszerint hogy az egyetemes kultú-
rában élő archetipikus történeteket 
a képek internacionális, önálló nyel-
vén meséljék el. A fiatal grafikusge-
neráció legjobbjai kaptak lehetőséget 
a  szabad munkára, így a  képsoro-
zatok között akad vektoros, pixeles 
mű, archaizáló, fotós, képregényes 
és folyamatábra is.

A szülők legnagyobb meglepetésé-
re kiderült, hogy már a négy-öt éves 
gyerekek is folyékonyan értik a tisz-
tán képi elbeszéléseket, gond nélkül 
értelmezik a  különféle, elvont képi 
kifejezési formákat. A  legfontosabb 
azonban talán az, hogy e könyvek 
által a  „képolvasó” gyerekek szem-
besülhettek azzal, hogy egyazon 
történetnek számtalan (képi) inter-
pretációja lehetséges, s a maga mód-
ján mindegyik hiteles és teljes.

A Csimota „Ötkönyve” mozgósí-
totta azt a fiatal grafikusgenerációt, 

amely a mai napig a hazai gyermek-
könyvek progresszív képi műhelyeit 
alkotja. Ezt az irányt legmarkánsab-
ban Baranyai (b) András, Kárpáti Ti-
bor és Stark Attila művei képviselik. 
Ők a  mai magyar gyermekkönyv 
képteremtő fenegyerekei, akik nem 
tesznek úgy, mintha Gumball és 
az  Angry Birdök nem léteznének. 
Munkásságuk forrásvidéke a  hazai 
punk-design nagy hatású képvise-
lője, a 2005-ben indult Roham ma-
gazin, ahol képregényekkel, dada-
ista hangulatú rajzokkal tűntek fel. 
A  hazai gyermekkönyvek világába 
általuk nyert belépést a  groteszk, 
a  tömegkultú rától átitatott képiség. 
A  street artos festményeiről és al-
kalmazott grafikai munkáiról is-
mert Stark Attila a Csizmás kandúrt 
írta át képregénnyé. Baranyai (b) 
András a  hatvanas évek munkavé-
delmi tablóinak sematikus formái t 
megidéző retróvilága a  hazai kor-
társ festészetben is virágzik – elég, 
ha Hecker Péter vagy Horror Pista 
műveire gondolunk. Kárpáti Tibor 
a korai Commodore-játékok pixeles 
figuráiból építette fel illusztrációit, 
minimal artos, groteszk lényei pe-
dig nemcsak a  hazai gyerekköny-
veket, hanem immár a New Yorker 
Ma gazine közönségét is meghódí-
tották. Friss látványviláguk térnye-
rését mi sem bizonyítja jobban, mint 
Baranyai és Kárpáti elmúlt években 
kapott jelentős könyvszakmai elis-
merései.

E folyamatok iránya a  művész-
könyvek, az autonóm könyvtárgyak 
felé mutat. Az ezeket forgató kisgyer-
mekek remélhetőleg később sem 
zárkóznak el a  „képkönyvek” elől. 
A  tengerentúlon igen elismert gra-
fikus, Bányai István Zoomja jellem-
ző példája annak, hogy van átjárás 
a  gyermek és a  felnőtt képeskönyv 
között. A  kamaszok vizuális meg-
hódítására tett progresszív kísérlet 
Molnár Jacqueline Kapjátok el Tüdő 
Gyuszit! című idei kötete, amely-
ben Lackfi János tabutémákat me-
részen érintő verseit a  street art és 
az  art brut szellemiségét megidéző 
kompozíciók kísérik. Hasonlóképp 
új irányt nyit Takács Mari A  londo-
ni mackók című, frissen megjelent 
kötete, amely Tóth Krisztina verseit 
a különféle képi modusok közt sza-
badon átjáró ábrákkal kíséri. Grafi-
kái nem egyszerűen a  szöveg képi 
fordításai, hanem egy párhuzamos 
vizuális világ sejtjei; alkotórészei an-
nak a vizuá lis együttesnek (tipográ-
fia, design), amelyben – mint könyv-
tárgyban – a  vers testet ölt. Az  ily 
módon létrejövő „képszöveg” olva-
sója szabadon közlekedik a  képi és 
verbális elemek szövevényes ösvé-
nyein. Barátságos varázserdő ez, 
amely valóban új világot nyit. 

révésZ eMese

A kortárs gyermekkönyv-illusztráció új útjai

Piroska Kiberádiában

Takács Mari: Tóth Krisztina:  
A londoni mackók, Csimota, 2013

Herbszt László: Finy Petra: A csodálatos szemüveg, 
 Naphegy, 2011

Molnár Jacqueline: Lackfi János: Kapjátok el Tüdő Gyuszit!  
Móra, 2013

Kárpáti Tibor: Hohol Ancsa:  
Juhhé, szemüveges lettem!, Kolibri, 2012

Rofusz Kinga: Schein Gábor: Irijám és 
Jonibe, Csodaceruza, 2009
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Műkereskedelem

Art Market Budapest – 2013

Lendület, ambíció és vásár a vásárban
„Tudod, mi ez, kislányom? Ez gobe-
lin, úgy kell leírni, hogy go-be-lin. 
Nagggyon szép!” – lelkendezett egy 
középkorú hölgy Ahmet Günestekin 
dekoratív festményében gyönyör-
ködve a  Güler Sanat Galéria stand-
ján, az Art Market Budapest (AMB) 
zárónapján. Hitetlenkedve közelebb 
léptem, hogy megnézzem a  falon 
a  címkét, olaj, vászon, ez állt rajta. 
A műértő hölgy azonban nem kíván-
csiskodott, magabiztosan, a  látvány-
nyal és önmagával elégedetten távo-
zott.

Az Art Markettől a hazai művésze-
ti színtér több dédelgetett illúziójának 
valóra váltását várjuk, ezért is akar-
juk és szeretjük. Egyre duzzad és fej-
lődik, 2013-ban például 30 külföldi 
mellett 17 magyar galéria, valamint 
24 művészeti projekt és 14 további 
kiállító vett részt. A  legütősebbnek 
mégsem a vásár által leghangosabban 
kommunikált nemzetköziség, hanem 
az acb, az Inda, a Kisterem, a Viltin 
és a Vintage közös standja és a  töb-
bi vezető hazai galéria kiállítása bizo-
nyult. A  Műértő által megkérdezett 
résztvevők egyszerre lelkesen és re-
zignáltan nyilatkoznak.

Szalóky Károly szerint az  AMB 
szemmel láthatóan fejlődik, jobb volt, 
mint 2012-ben. Elismeréssel említi 
a rugalmas és profi előkészítést, a jó 
minőségű standokat, a  közép-euró-
pai galériák jobbára igényes kiállí-
tásait, az  új show-elemeket, például 
a szoborpark ötletét és a mozgó divat-
bemutatót, illetve a még több látoga-
tót. Újfent hiányolta viszont a  szak-
mai szelekció minimumát: elvárná, 
hogy a  plázagalériák szintjén álló 

kiállítók ne kapjanak standot. Fon-
tosnak tartja, hogy a  nemzetközi-
ség ne menjen a  minőség rovására, 
a  kultúrdiplomácia felvállalása sem 
lehet mentség színvonaltalan kül-
földi galériák befogadására. A  vásár-
ba invesztáló hazai galériák számá-
ra hátrányos továbbá, ha a magukat 
nonprofitnak vagy akár múzeumnak 
nevező és az  esetenként csak a  vá-
sár idejére összeálló csoportosulá-
sok konkurens for-profit tevékenysé-
get folytatnak az  AMB-n, amelynek 
elsősorban a  galériák érdekeit kelle-
ne szem előtt tartania. A vásár jövő-
je az eladásoktól függ, melyekre ked-
vezőtlenül hat a műtárgyakat terhelő 
magas áfa, ami elrettentő lehet a kül-
földi galériák számára is.

Pados Gábor, az  acb tulajdono-
sa azért kezdeményezte az  öt ga-
léria együttműködését az  AMB-n, 
mert a  jelen kultúrpolitikai helyzet-
ben az  egész galériás szcénának jót 
tesz egy prosperáló szakmai össze-
fogás. Az AMB szakmai színvonalát 
sok kritika érte 2012-ben, ezért indít-
ványozta, hogy kevesebb helyet en-

gedjenek a gyenge galériáknak. Indok 
volt az is, hogy a hazai műkereskedők 
a nemzetközi vásárok költségeit még 
mindig a  magyar piacból finanszí-
rozzák. Az  együttműködés a  térben 
egy szigetet eredményezett, ami le-
hetővé tette az elzárkózást is. „Amel-
lett vagyok, hogy legyen art fair Bu-
dapesten, a  magyar gyűjtők nagyon 
szeretik” – mondta Pados. „Fontos-
nak tartom azt a kulturális missziót 
is, amit az  ingyenes belépési lehető-
séggel az AMB betölt.” Kevésbé pozi-
tív, hogy a vásár pillanatnyilag a nem-
zetköziséget tartja a legfontosabbnak, 
mert ezzel tudja jól promotálni magát. 
Minél több ország minél több galériá-
ja – ez a szlogen, és ennek mentén be-
csúsznak durva hibák és tévedések. 
Az AMB jelszava csak a minőség és 
a szakmaiság lehet. 

„Ha már van kortárs vására az or-
szágnak, mindenképpen érdemes 
részt venni rajta” – állítja Dián Krisz-
tina, majd így folytatja: „Az AMB még 
keresi a helyét, nincs könnyű dolga, 
egyelőre nem is hasonlítható azok-
hoz a nemzetközi vásárokhoz, ame-
lyeken a  Viltin Galéria részt vesz.” 
Mentségként említi, hogy a  szerve-
zők részéről rengeteg munkát igényel 
a jelentős kelet-európai galériák meg-
szólítása, a nemzetközi kapcsolattar-
tás. Jó ötletnek tartja a  közel-keleti 
nyitást és a for-profit galériák mellett 
olyan kiállítás létrehozását, amely ku-
rátori koncepció alapján aktuális mű-
vészeti-társadalmi kérdéskört tárgyal. 
Dián Krisztina már régóta törekszik 
arra, hogy négy kollégájával együtt 
gondolkodjon és tervezzen, erőt és to-
vábbi lehetőségeket érez a kooperáci-

óban. A közös stand sikeresnek bizo-
nyult. Jó érzéssel nyugtázta a  fiatal 
közönség nyitottságát, és a múzeum-
pedagógiai foglalkozások fontosságát 
hangsúlyozta.

Bencsik Barnabás szerint egy mű-
kereskedelmi vásárnak csak a piaci lo-
gikák mentén lehet létjogosultsága, és 
a nemzetközivé válást az indokolhat-
ná, ha a hazai galériák már nem tud-
nák kielégíteni az  egyre sokrétűbb 
vásárlói igényeket. Ez esetben a kül-
földi galériák a profit reményében vál-
nának érdekeltté az AMB-n való rész-
vételben. Az  ideérkező nemzetközi 
galériákat viszont szemmel láthatóan 
nem a  profit mozgatta. „Úgy tűnik, 
hogy közpénzből, nehezen fenntart-
ható, költséges és intenzív piacimi-
tálás folyik” – mondja Bencsik. „Ez 
így sokkal inkább kultúrdiplomáciai 
rendezvény. A  támogatók között lát-
juk az  NKA-t, a  visegrádi négyeket 
és a Külügyminisztériumot, ami azt 
jelenti, hogy a  nemzetközi szekció 
nonprofit, kultúrpolitikai esemény, 
a külügyminiszter védnöksége alatt. 
Kérdés, miért van egy üzleti alapon 

működő nemzetközi művészeti vásár 
álruhájába öltöztetve. Tartalmi szem-
pontból pedig egy nemzetközi jelen-
tőségre is áhítozó vásárt nem lehet 
másod-, harmadrangú külföldi galéri-
ák bevonásával megrendezni, ez alól 
egyetlen kivételként a  Plan B említ-
hető.” A  magyar résztvevők között 
természetesen ott vannak a nemzet-
közi szinten működő galériák, ismeri 
el Bencsik, s úgy tűnik, nekik fontos, 
hogy évente egyszer ilyen formában 
is megmutassák magukat a hazai kö-
zönségnek. Ezúttal hatásos és erős 
volt az öt legjelentősebb budapesti ga-
léria közös standja, de olyan hierar-
chiát kommunikált, amely komoly 
vásárokon ennyire látványosan nem 
megengedhető. Ez a vásár szervezői-
nek felelőssége, mert ilyen fokú domi-
nancia csak a többiek háttérbe szoru-
lása árán valósulhat meg.

A 2013-as vásáron a  minőség he-
lyett a mennyiség került előtérbe, a te-
rület bérbeadása, az üzleti szempon-
tok élveztek prioritást, ráadásul a tér 
felosztásában, a standok méretezésé-
ben sem a szakmai kritériumok érvé-
nyesültek, mondja egy tapasztalt mű-
tárgypiaci szakértő, aki a  magasabb 
színvonalat és az  egységes koncep-
ciót – egyáltalán: a koncepciót – hi-
ányolta. A közép-kelet-európai vásárt 
ugyanis a bécsiek már korábban kita-
lálták, és behozhatatlan az előnyük. 
Budapestnek eredeti, a hazai és a regi-
onális gyökerekből táplálkozó új terv-
re lenne szüksége. Az AMB-n a kül-
földi vásárokon részt vevő magyar és 
a  régiót képviselő galériák színvona-
las standjai mellett a többi nemzetkö-
zi kiállító dekoratív, tetszetős anyag-
gal, a kortárs szellemet nem képviselő 
művekkel volt jelen. Ez káros az or-
szágimázsra, degradálja a magyar ga-
lériákat, és félrevezeti a  tájékozatlan 
hazai közönséget, hamis képet nyújt-
va a nemzetközi szcénáról, nemcsak 
a trendekről, de a minőségről is. Ki-
tűnő ötletnek tartja a  szoborparkot, 
melynek megvalósítását értő kurátor-
ra kellene bízni. 2013-ban a  szabad-
téri szoborkiállítás azonban egyet-
len galéria ingyenes promóciójává 
vált, a  válogatás pedig nem sugallt 

túl előnyös képet a mai szobrászatról. 
A szakértő szerint ha az AMB a jövő-
ben nem tud szakmailag előrelépni, 
akkor a minőséget képviselő magyar 
galériák számára vagy az  elkülönü-
lés, a „vásár a vásárban” alternatívája 
marad, vagy fölvetődhet egy kisebb, 
minőségében és koncepciójában ko-
herensebb vásár létrehozása.

Bodnár Zoltán műgyűjtő azért 
megy el az  AMB-re, hogy kereszt-
metszetet kapjon a  legfontosabb ha-
zai galériák általában izgalmas, érde-
kes standjain. Fontos számára, hogy 
benyomásokat szerezzen a  nemzet-
közi színtérről is, ám jóllehet jóval 
több külföldi galéria volt jelen, mint 
magyar, aligha lehetett megtudni 
bármit is akár a közép-európai, akár 
általában az  európai kortárs művé-
szetről. Az  AMB harmadik évében 
még mindig nem látszik körvonala-
zódni a „mission statement”, nem vi-
lágos, hová pozicionálja magát a  vá-
sár. Kézenfekvő lenne egy olyan art 

fair megszervezése, amit a  régió ga-
lériái valóban a magukénak érezhet-
nek, ahol nemcsak „megtűrt vendé-
gek”, mint Bécsben, vagy a  palettát 
színesítő egzotikumok, mint számos 
nyugat-európai vásárban. Ha nem 
sikerül a  missziót kitalálni, akkor 
az  AMB egy szimpla helyi érdekelt-
ségű karácsonyi vásár lesz, némi „kis 
színessel” – prognosztizálja a gyűjtő, 
aki szerint 2013-ban következetlen-
ség jellemezte az  AMB szekcióit és 
a kiállítótér elrendezését is, érthetet-

len volt a for-profit és a nonprofit ala-
pú vállalkozások zavaró, a  kvalitás 
szempontjait nélkülöző vegyítése.

Fenyvesi Áron kurátor túl ambi-
ciózusnak találta a  2013-as AMB-t, 
és úgy véli, a nagyméretű műkeres-
kedelmi vásár talán nem is adek-
vát megnyilvánulási forma a magyar 
szcéna számára. Elegendő volna egy 
jóval kisebb és jóval szelektáltabb me-
zőnyt bemutatni, vagy érdemes lenne 
akár más formátummal is kísérletez-
ni, például egy koncentrált galériás 
hétvégével. Az  AMB-n ugyanis túl 
sokféle státussal bíró galéria és mű-
vészeti kezdeményezés kerül némi-
képp indokolatlanul egy platformra. 
További problematikus elem a szelek-
tálatlannak ható külföldi résztvevők 
halmaza. Ez nem tesz jót az orientá-
ciónak. Persze a  piaci logika követ-
kezményei az  óriási minőségi kü-
lönbségek, de az az igazság, hogy ez 
általános tendencia más, nem „A lis-
tás” vásárok esetében is. A  nemzet-
közi nyitás persze fontos, ez a jövő zá-
loga, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 
jelenleg a jó külföldi galériák tömegei 
számára a  budapesti piac nem elég 
vonzó ahhoz, hogy jelenlétükbe ko-
molyan invesztáljanak. A legemléke-
zetesebb számára 2013-ban az öt ga-
léria szigete maradt, még akkor is, ha 
számos ellentmondást és problémát 
vet is fel a  „vásár a  vásárban” típu-
sú megjelenés ebben a  versenyhely-
zetben.

Az AMB hűen tükrözi az  ország 
kulturális és gazdasági viszonyait – 
összegzi benyomásait Szűcs Attila 
festőművész. A  bécsi vásárral össze-
hasonlítva minden pozitív fejlemény 
ellenére sem állítható, hogy a  buda-
pesti vásár konkurenciává nőtt volna. 
2013-ban számos új külföldi résztve-
vő jött, és Szűcs, a Deák Erika Galéria 
művésze szívesen fogadta a  régióból 
a Plan B, a Soda és a Jirí Švestka Ga-
lériát. Fontosnak tartja, hogy legyen 
egy regionális vásárunk, ami a  ma-
gyar és a nemzetközi szcénát is képes 
megszólítani, de elismeri, hogy a bu-
dapesti art fair nem kihagyhatatlan. 
Szerencsésnek tartja viszont, hogy öt 
magyar galéria egy nagy közös stan-
don állított ki, ami egyfajta centrális 

erőteret teremtett. Személyes meg-
figyelése, hogy – ellentétben a nem-
zetközi vásárokkal – az AMB-n a fes-
tészet igen visszafogottan jelent meg. 
Mintha a galériák tudatosan igyekez-
nének előtérbe tolni a festészet rová-
sára a  konceptuális művészetet; hi-
ányzik az egyensúly. Az AMB jövőjét 
illetően félőnek tartja, hogy az MMA 
esetleges térnyerése meg fogja változ-
tatni, akár meg is semmisítheti a vá-
sárt.

spenGler katalin

Farkas Dénes: Evident In Advance, 2013
lightbox,31×22×20 cm, Molnár Ani Galéria

Károlyi Zsigmond: Kék asztal Czimra Gyulának, 1975
olaj, vászon, 90×90 cm, Neon Galéria

A Molnár Ani Galéria standja az Art Marketen
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Tavaly november végén a  Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
vendégeként két napot Budapesten 
töltött Véronique Wiesinger, a pá-
rizsi Fondation Alberto et Annette 
Giacometti igazgatója, aki részt 
vett az  Art Market Budapest ha-
misítás témában rendezett kerek-
asztal-beszélgetésén, és hazai mű-
vészeti hagyatékok kezelőivel is 
találkozott. A  neves francia mű-
vészettörténész több jelentős köz-
gyűjteményben dolgozott vezető 
beosztásban, mielőtt megbízták 
az  alapítvány létrehozásának elő-
készítésével és – annak 2003-as 
megalakulása óta – vezetésével. 
Az  elmúlt évtized legfontosabb 
Giacometti-kiállításainak, többek 
közt a  Pompidou Központ 2007-
es megatárlatának is ő volt a  ku-
rátora. Alberto Giacometti a  XX. 
század egyik legjelentősebb, leg-
drágább és – ami ebből csaknem 
törvényszerűen következik – leg-
többet hamisított képzőművésze, 
aki, bár a  világ elsősorban szob-
rászként ismeri, festőként is nagy 
hatású életművet hagyott hátra. 
Wiesinger asszonyt a  Giacometti-
hagyaték sorsáról, a  hamisítvá-
nyok elleni küzdelemről és az ala-
pítvány terveiről kérdeztük.

– Alberto Giacometti ma talán nép-
szerűbb, mint valaha; kiállításainak 
bejáratánál rendszerint hosszú so-
rok kígyóznak. Sétáló ember (Lépő 
férfi) című szobra néhány éve a vi-
lág legdrágább, aukción értékesített 
műtárgyának számított, megelőzve 
minden festményt. Ön szerint mi 
a titka ennek a töretlen, sőt tovább 
növekvő népszerűségnek?

– Úgy gondolom, az  a  fajta mű-
vészet, amit Giacometti művelt, na-
gyon széles közönséget tud megszó-
lítani. Bár hagyományos műfajokban 
alkotott, igen egyszerű, redukált esz-
köztárat használt, ezért is érezzük őt 
kortársunknak, műveit most is mo-
dernnek. Témái napjainkban is ab-
szolút relevánsak. Ezenkívül hat 
a  „tükör-effektus”: ikonikus művei-
ben saját magunkat, emlékeinket, ál-
mainkat látjuk viszont. Giacometti 
nyelve univerzális – azt tapasztaljuk, 
hogy minden civilizáció számára ért-
hető. Ami pedig a néha már tényleg 
őrült árakat illeti, ezek azon a  né-
hány nagyon gazdag emberen kívül, 
akik megengedhetik maguknak mű-
vei megvásárlását, leginkább az  új-
ságírókat szokták érdekelni. Népsze-
rűségének nem az árak a fokmérői.

– Feltételezem, hogy önnek is 
Giacometti az  egyik, ha nem „a” 
kedvenc művésze – már csak hiva-
talból is.

– Ebben téved, és nem azért, mint-
ha nem tartanám őt nagyon nagyra. 
Én inkább elvi alapon vagyok min-
denfajta rangsor ellen, ami arra épül, 
hogy az egyik művészt a másik fölé 
helyezzük. Az  életműveket inkább 
egymás mellett szeretem értelmezni, 
mintsem az  egyiket eleve jobbnak, 
a  másikat gyengébbnek minősítve. 
Az, hogy szakmai pályafutásom vé-
gül ennyire szorosan Giacomettihez 
kötődött, inkább a véletlen műve volt 
– bár kétségtelen, hogy a szobrászat 
mindig különösen érdekelt.

– Míg korábban inkább csak 
Giacometti szobrait keresték, napja-
inkban már festményei is ha son lóan 

magas árakat érnek el. Ugyanilyen 
keresett lenne a  festő Giacometti 
a szobrász nélkül is?

– Giacometti univerzuma olyan 
világ, melynek minden eleme egy-
formán fontos. Ő maga mindig ví-
ziókban gondolkodott, sohasem 
műfajokban. A  festő és a  szobrász 
nem vált külön benne, kiállításain 
mindig ott voltak plasztikái mellett 
a festményei is. Tény, hogy a piac és 
a marketing hosszú ideig a  szobrai-
ra koncentrált, és festményeit sokái g 
alulértékelték. Mára azonban már 
ezek is a szobrokhoz hasonló árakat 
érnek el, már csak azért is, mert jó-
val kevesebb van belőlük, s ami van, 
azt nagyrészt múzeumok őrzik – így 
a piacon csak ritkán bukkan fel egy-
egy jelentősebb festménye.

– Hogyan alakult a  Giacometti-
hagyaték sorsa a művész halála után? 
Miért kellett ilyen sokáig várni az ala-
pítvány megszületésére? Nem oko-
zott károkat a hosszú interregnum?

– Ez nem egyszerű történet. 
Giacometti halála után évtizedekig 

özvegye, Annette gondozta a hagya-
tékot. Miután 1993-ban ő is elhunyt, 
tíz évig tartott, amíg fel tudott állni 
az akarata szellemében született ala-
pítvány; és ez az évtized volt a hami-
sítók aranykora. Akire nem figyelnek 
oda, annak életművét előbb-utóbb 
tönkreteszik a hamisítványok. A mi 
esetünkben idáig nem fajult a hely-
zet, de tény, hogy azok egy részét, 
akik ez idő tájt a  hagyaték közelé-
be kerültek, annak védelme helyett 
inkább a  személyes haszonszerzés 
motiválta. Az említett tíz év idegté-
pő időszak volt, s utórezgéseivel, kö-
vetkezményeivel mind a  mai napig 
szembe kell néznünk. Így aztán már 
nem is volt meglepő, hogy például 
2009-ben egy németországi raktár-
ban ezer Giacometti-hamisítványra 
bukkantak, melyek „természetesen” 
hamisított eredetiségigazolással is el 
voltak látva. A hamisító egy-két da-
rabbal kezdte, és vérszemet kapott, 
amikor látta, hogy a  szobrok aka-
dálytalanul jutnak el a piacra. A ha-
misítványok elleni fellépés továbbra 
is egyik legfontosabb feladatunk, de 
én most már azon vagyok, hogy le-

zárjuk a múltat. Sokkal szívesebben 
beszélek a terveinkről, mint ezekről 
az ügyekről, melyek nemegyszer pe-
rekbe torkolltak. Tudni kell még azt 
is, hogy Zürichben már 1965-ben, te-
hát még a művész életében létrejött 
egy alapítvány, amely egy amerikai 
gyűjtőtől megvásárolt kollekcióra 

épült, majd a  művésztől és örökö-
seitől kapott művekkel is bővült. Ez 
az  alapítvány saját gyűjteményének 
feldolgozására és bemutatására kon-
centrál. És végül a  Giacomettivel 
kapcsolatos egyes jogokkal részben 
a művész családja rendelkezik. A há-
rom partner együttműködése nem 
minden téren zökkenőmentes, és 
az  is nehezíti, hogy különböző or-
szágokban, eltérő jogi környezetben 
tevékenykednek. Ideális esetben egy 
művész hagyatéka kapcsán az érin-
tettek meg tudnak állapodni egy sze-
mélyben, aki őket a „külvilág” előtt 
képviseli. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy az illető azt csinál, amit 
akar, hiszen be- és elszámolási kö-
telezettsége van a  többi jogbirtokos 
felé. Az egységes fellépés hiányában 
mindazok, akiket nem tisztességes 
szándékok mozgatnak, igyekeznek 
megtalálni a  „gyenge láncszemet”, 
akit – például a  megfelelő szakmai 
felkészültség hiánya miatt – köny-
nyebben tudnak félrevezetni.

– Egy mű eredetiségéről hatalmas 
felelősség kimondani az  „igen”-t 
vagy a  „nem”-et, hiszen egy-egy 

állásfoglalás súlyos anyagi követ-
kezményekkel jár. Az  eredetiséget 
a  Comité Giacometti bírálja el, de 
a  felelősség lényegében két ember, 
ön és a zürichi alapítvány vezetőjé-
nek vállán nyugszik. A felelősség he-
lyett akár a hatalom szót is használ-
hatnánk…

– Maradjunk inkább a  felelősség-
nél. Hatalomról akkor beszélhet-
nénk, ha én saját kényem-kedvem 
szerint foglalhatnék állást ezekben 
a kérdésekben, és nem a tények jelöl-
nék ki számomra azt a nagyon szűk 
mezsgyét, amelyen mozoghatok. És 
erről a mezsgyéről akkor sem térek, 
nem is térhetek le, ha történetesen 
valaki, például egy műkereskedő, kí-
sérletet tesz a  befolyásolásunkra – 
márpedig az ilyesmi előfordul.

– A műbírálaton túl mit tesznek, 
tehetnek még a  hamisítványok el-
len?

– Azon kívül, hogy elbíráljuk a hoz-
zánk benyújtott alkotásokat – eddig 
több mint 800 műtárgyról kértek ál-
lásfoglalást –, folyamatosan figyeljük 
a  műkereskedelemben felbukkanó, 
Giacomettinek tu lajdonított műve-
ket, és jelezzük a problémás eseteket. 
Rendszeresen karbantartjuk, kiegé-
szítjük a honlapunkon bárki számára 
hozzáférhető adatbázisunkat, amely-
nek használata az  első lépést jelent-
heti az eredetiség megállapításában. 
A hamisítás problémájának tudatosí-
tásában szerzett érdemek elismeré-
sére 2011-ben díjat hoztunk létre, és 
ugyancsak évente 10 ezer euróval tá-
mogatunk egy ilyen célú projektet. 
Tavalyi hozzájárulásunkat egy olyan 
csehországi magánkezdeményezés 
kapta, amelyben művészek, művé-
szettörténészek, kutatók és volt rend-
őrök dolgoznak együtt a  hamisítás 
visszaszorításáért.

– Mekkora jelenleg az alapítvány 
gyűjteménye, és mennyire van moz-
gásban?

– Több mint 5 ezer alkotáss a  l a mi-
é n k a világ legnagyobb Giacometti-
gyűjteménye. A több ezer egyedi és 
sokszorosított grafika mellett jelen-
leg 87 festményünk, 112 bronzunk 
és 370 gipszünk van. A kollekció ma 
is gyarapszik – és nem is csak Gia-
co  metti alkotásaival. Tőle egyéb-
ként nem főművekre vadászunk; 
részben azért nem, mert többségük-
ből van már példányunk, de azért 
sem, mert ezek meghaladják anya-
gi lehetőségeinket. Inkább azo-
kat a munkákat keressük, amelyek 
az ilyen fő művekhez vezető utat do-
kumentálják, és ha nagy ritkán le-
hetőség adódik, szívesen vásárolunk 

gipszeket is. Emellett igyekszünk 
Giacometti alkotásait kortárs kon-
textusba helyezni, ezért olyan mai 
művészektől is vásárolunk – például 
a német Hans-Peter Feldmanntól –, 
akiknek művei jól párbeszédbe ál-
líthatók Giacometti szobraival vagy 
festményeivel.

– Az  alapítvány régóta tervezi, 
hogy állandó kiállításon mutassa 
be a gyűjteményt. Közelebb jutott-e 
már a megvalósuláshoz ez a projekt?

– Egyelőre nem, de ez elsősorban 
nem is a kiállítás miatt probléma, hi-
szen Franciaországban is rengeteg 
a bemutatkozási lehetőség, és világ-
szerte számos helyre hívják gyűjte-
ményünket – most éppen Hongkong-
ban szervezünk nagyobb tárlatot. 
Giacometti maga egyébként sosem 
készült arra, hogy egyszer múzeu-
ma legyen; a műtermeit is csak bérel-
te, sohasem vásárolta meg. De egé-
szen más lenne az ismertségünk, ha 
lenne egy „Giacometti-központunk”, 
ami a  kiállítások mellett tanfolya-
moknak, szemináriumoknak, kon-
ferenciáknak is otthont adna, és 
ahol kaphatók lennének a  művész-
ről készült kiadványok. Most is szá-
mos múzeummal, egyetemmel van-
nak közös projektjeink, de ezekhez 
mindig a  partner adja a  helyszínt. 
A központ révén bevételeinket is nö-
velni tudnánk. Egyelőre azonban hi-
ányzik az anyagi fedezet, és miután 
a  többi jogörökössel nem tudtunk 
megegyezni újabb öntvények készí-
téséről és értékesítéséről, ezen a té-
ren belátható időn belül aligha lesz 
előrelépés.

– Ha jól tudom, az említett vita, 
amely a család, a zürichi alapítvány 
és önök között zajlott, önökre nézve 
kedvezőtlen bírósági ítélettel zárult.

– Sajnos igen, de hangsúlyozni 
szeretném, hogy a bíróság nem azt 
állapította meg, hogy újabb, a  mű-
vész akaratával összhangban álló 
öntvények készítése nem lenne jog-
szerű, hanem csak azt írta elő, hogy 
a  három említett partner között le-
gyen egyetértés ebben az  ügyben. 
A  döntés egyelőre valóban lehe-
tetlenné teszi egy állandó kiállító-
hely létrehozását, de fontosnak tar-
tom hozzátenni, hogy mi elsősorban 
nem ezért szorgalmaztuk a  dol-
got. A  nemzetközi művészeti szín-
tér az utóbbi évtizedben jó néhány 
olyan új, tőkeerős központtal gazda-
godott, mint például Kína, Brazília 
vagy a Közel-Kelet, ahol jelentős mo-
dern gyűjtemények jönnek létre. Mi 
azt szeretnénk, ha Giacometti ezek-
ben is képviselve lenne. Arról nem 
is beszélve, hogy ott, ahol valamire 
igény van, amit legális forrásból nem 
lehet kielégíteni, gyorsan megjelen-
nek a hamisítványok.

eMőD péter

Portré

Giacomettit kortárs kontextusba helyezzük

Budapesti beszélgetés Véronique Wiesingerrel, a Fondation Alberto et Annette Giacometti igazgatójával

Alberto Giacometti univerzuma

Alberto Giacometti: Férfi mellszobra, 1959
bronz, 39,9x33,5x14,5 cm

Alberto Giacometti: Annette kis mellszobra, 1946 körül
festett gipsz, 19×15,9×9,6 cm

Alberto Giacometti: Diego, 1954
olaj, vászon, 81x65,5 cm, magántulajdon
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Kortárs gyűjtés

A kelet-európai kortárs gyűjtést át-
tekintő írásunk első részében (Mű-
értő, 2013. szeptember) közép-eu-
rópai mintákat azonosítottunk. 
Lengyelország több nagyvárosában  
két kormányprogram lendítette fel 
a múzeumügyet. Szlovéniában és 
Horvátországban a  főváros kortárs 
múzeumai jutnak érdemi szerephez, 
és két horvát magánmúzeum is feltö-
rekvőnek számít. Szlovákiában a hi-
ányzó kortárs közgyűjtemény szá-
mos privát múzeumot hívott életre, 
de egyik színvonala sem megfelelő. 
Prágában négy magánintézménynek 
is sikerült meghatározó szeletet ki-
hasítania a szcénából, ám igazi gyűj-
tés csak egyikükben folyik. A délke-
let-európai országokban ugyanakkor 
még mindig külföldi impulzusok vi-
szik előre kis lépésekkel a  kortárs 
gyűjtést.

A mostani, második részben 
a posztszovjet térségből Oroszország 
és Ukrajna három nagyvárosában, 
Moszkvában, Szentpéterváron és 
Kijevben más szándékok fedezhe-
tők fel. Miközben Közép-Európában 
a  legnagyobb egyetemes kollekció-
val bíró magánmúzeum, Grazyna 
Kulczyk poznani Art Stations ala-
pítványa is alig éri el a  nemzetkö-
zi ingerküszöböt, addig számos 
orosz gyűjtemény a  nemzeti művé-
szet képviselete mellett a globális art 
world szereplőjévé igyekszik válni.

MMoMA és Állami 
Kortársművészeti Központ

Moszkvában a két fő közgyűjtemény 
az antiktól a modernig terjedő, egye-
temes gyűjtőkörű Puskin Múzeu m 
és a  nemzeti galériának megfele-
lő Tretyakov Képtár. Utóbbi más-
fél százados története alatt a  nevét 
adó magángyűjteményből előbb vá-
rosi, majd – a szovjet fordulat után – 

állami múzeum lett; kollekciója tel-
jességre törekvően fedi le a XX–XXI. 
századi orosz művészetet. Főépüle-
tében az  állandó kiállítás a  század-
fordulón ér véget, míg a modern és 
kortárs anyag hatalmas alapterüle-
ten, a legújabb technikával felújított 
termekben látogatható a  Művészek 
Háza egykori szocreál tömbjében, 
a  Moszkva folyó és az  egyik külső 
körút találkozásánál.

A nemzeti művészet minden 
irányzatának dokumentálása – és 
abból egy dicsőséges narratíva kiala-
kítása – így nem nehezedik teher-
ként a Moszkvai Modern Művésze-
tek Múzeumára. Az angolosan csak 
MMoMA-nak hívott közgyűjtemény 
négy helyszínnel bír. Központjában 
(Petrovka) a kollekciót, három másik 

épületében időszaki tárlatokat mutat 
be. Az intézmény 15 éves ünnepére, 
2014-ben mindegyik helyen a  gyűj-
temény válogatása lesz látható.

A MMoMA a  város támogatásá-
val, az  ismert, már a  szovjet idők-
ben is befolyásos grúz szobrász, 
Zurab Cereteli kezdeményezésére 
jött létre. Az Orosz Művészeti Aka-
démia elnökeként ma már inkább 
kultúrpolitikusnak, mint alkotónak 
tekinthető Cereteli – akinek tevé-
kenysége erős kritikát vált ki szak-
mai körökben – mintegy 2000 
tételes modern művészeti kollekci-
óját bocsátotta az  intézmény ren-
delkezésére. A  múzeum az  akadé-
mia egykori főépületét is megkapta. 
Az utóbb bőkezű források révén kül-
földi árverésekről is a  klasszikus 
avantgárd remekműveivel gyarapí-
tott kollekció a  II. világháború utá-
ni nonkonformista tendenciákra fó-
kuszál (Ilja Kabakov, Vitalij Komar), 
míg a Tretyakov Képtár kortárs épü-
letében az  1945–1990 közötti rész 
– egyébként történetileg helye-
sen – döntően szocreál műveket mu-

tat be. A  MMoMA annyiban tehát 
a  New York-i példakép társa, hogy 
az  elmúlt száz évből a  progresszív 
művészetre koncentrál; az  under-
ground vonulatot a  kortárson be-
lül neokonceptuális irányba viszi 
tovább, élő klasszikusokra (Oleg Ku-
lik, Alekszandr Vinogradov–Vlagyi-
mir Duboszarszkij páros) alapozva.

Anyaga néhány grafikától eltekint-
ve orosz, célja a sokatmondó kifeje-
zéssel „hazafias művészetnek” ne-
vezett jelenség (otyecsesztvennoje 
iszkussztvo) reprezentációja. Cere-
teli a fővároson kívül is további fili-
álék létesítését tervezi, illetve műfaji 
nyitást a képzőművészettől az anya-
gi kultúra felé. Ez az általa etnográ-
fiai programnak hívott küldetés hi-
teles lehet, hiszen a  korai orosz 

avantgárd népi forrásból is merített. 
Cereteli a szovjet időkben dolgozott 
a néprajzi múzeumban, s már 1959-
ben megkereste az enyhülés felé el-
mozduló Hruscsov-féle kulturális 
vezetés, hogy egy kortárs múzeum 
létrehozásánál bábáskodjon.

A népi nyitás kockázatos: a  mú-
zeum kortárs részét a  szubverzív 
tendenciáktól az  államhatalomnak 
tetsző nemzeti irányba térítheti el. 
Cereteli saját szobrai, köztéri mű-
vei e hagyomány szimbolikus nar-
ratívái. Visszatetsző, hogy egy idei g 
a  MMoMA ötödik helyszíneként 
az ő műterem-múzeuma is látogatha-
tó volt, illetve az öt igazgatóhelyettes 
közül kettő közvetlen rokona, ami-
ért az  intézményt kritikusai kvázi-
magánmúzeumnak nevezik. Ezek 
az  önérvényesítő elemek kompro-
mittálják a  múzeum teljesítményét, 
de tévedés lenne azt konzervatívnak 
bélyegezni: a  főépületben példáu l 
Dimitrij Prigov provokatív felirat-al-
kotását installálták.

A MMoMA a  nemzetközi nyi-
tásra is törekszik. Idén harmadszor 
vett részt a  Velencei Biennále kísé-
rőrendezvényei sorában önálló kiál-
lítással, időszaki tárlatai közt egyre 
több a külföldi anyag. A nemzetkö-
zi gyűjtést azonban egy leendő új in-
tézményre hárítja.

Az Állami Kortársművészeti Köz-
pont 1992-ben jött létre, ma hat vi-
déki nagyvárosban is rendelkezik 
kiállítóhellyel. Föderatív intézmény 
lévén, elsődleges célja a  jelenkori 
művészet terítése országszerte. Kez-
dettől fogva gyűjteményt épít, ma 
már nemzetközi (Erwin Wurm, Via 
Lewandowsky) szelekcióval. Leen-
dő főépülete számára már kijelölték 
Moszkvában a  teret, s most az épí-
tészeti pályáztatás zajlik. Egyre vi-
lágosabb az  elvárás, hogy ez az  új 
múzeum adjon otthont az  orosz és 
egyetemes jelenkori művészet pár-
huzamos gyűjtésének.

A központ másféle művészetszer-
vezést is folytat. Ismert a  2005 óta 
évente megítélt Innovációs Díja, 
amelyre tíz kategóriában – az alko-
tói mellett például a kurátori, kritiku-
si és projektszegmensben is – lehet 
nevezéseket benyújtani. A díjakat – 
összesen 20 millió forintnyi érték-
ben – félig szakmai zsűri osztja szét. 
Mint minden minisztériumi progra-
mot, ezt is lehet bírálni a delegált po-
litikusok vagy a  katalógus öndicsé-
rő szólamai miatt, de a  Putyin-féle 
korlátozott demokrácia modelljében 
pozitívan értékelhető, hogy az  álla-
mi kontroll is korlátozott, nem aka-

dálya a  szakmaiságnak. A  legfris-
sebb díjazottak között találjuk Erik 
Bulatovot, a teoretikusok között Bo-
ris Groyst. Itt is egyértelmű a szán-
dék a  nemzetközi nyitásra: a  zsű-
ri tagja az  AICA amerikai elnöke, 
egy francia múzeumigazgató és Iara 
Bubnova neves bolgár kurátor.

Mind a  MMoMA, mind a  Köz-
pont előnyére válik, hogy az  el-
múlt három évben újjászervezték 
Moszkva kiállítási intézményeit. 
Szakmai stábbal új ernyőszerveze-
tet hoztak létre a nagy kiállítóterek 
– a Manyézs (1817), az Új Manyézs 
(1888) és a Vera Muhina-féle Munkás 
és kolhozparasztnő pavilon (1937) 
– összehangolására. (Az igazgató, 
Marina Losak éppen most került át 
a Puskin Múzeum élére, az 52 évnyi 
igazgatói munka után örökös elnök-
ként „nyugdíjazott” Irina Antonova 
helyére.) Ha ezek a helyszínek bizto-
sítják majd a színvonalas, nemzetkö-
zi kiállítási kínálatot Moszkvában, 
akkor a három nagy közgyűjtemény 
– a Tretyakov, a MMoMA és a Köz-
pont – a gyűjtésre fókuszálhat. Egy-
más között szereposztást terveznek 
kialakítani, hogy ne versenytársként 
lépjenek fel.

Hozzájuk társítható a  Médiamű-
vészeti Múzeum, amely 1997-ben 
Fotográfusok Házaként jött létre. 
Azóta jelentős gyűjteményre tett 
szert a klasszikus avantgárd és a je-
lenkori fotó és videó terén, s egy volt 
lakótömb átalakításával megnyílt 
önálló, hétszintes épülete. A  white 
cube jellegű kiképzés semleges, pro-
fi hátteret biztosít sok párhuzamos 
kiállításnak. A fényérzékeny gyűjte-
mény miatt állandó tárlata nincs, de 
a  kollekció rendre szerepel, vidék-
re és külföldre is utaztatják. Vezető 
külföldi alkotók (Rebecca Horn, Nan 
Goldin) tárlatai mellett a  múzeu m 
szervezi a  Moszkvai Fotóbienná-
lét is, amely mellett képzőművésze-
ti profillal 2005-ben a Moszkvai Bi-
ennálét is létrehozták.

Art4.ru, Jekatyerina és Sztella 
Alapítvány, Garázs

A magánmúzeumok közül az Art4.
ru a  legelismertebb. Az  angol szójá-
ték (Művészet Oroszországért) mel-
lett az  intézmény hivatalos elneve-
zése Kortársművészeti Múzeum. 
Weboldala és virtuális kiállításai-
nak sora 2005-ben, épülete 2007-ben 
nyílt meg. Kezdeti útkeresés után, 
az  első születésnapján rendezett Ti-
mur Novikov-tárlat óta elismert in-
tézmény. A  vagyonos üzletember 
gyűjtő, Igor Markin – akinek anya-

gából a debreceni MODEM 2008-as 
kortárs orosz kiállítása is merített – 
2001 körül fordult a jelenkori művé-
szet felé; irányadó ikonikus vágyképe 
Malevics Fekete négyzete. A  neo-
avantgárd és a kortárs irányzatokból 
szemezgetett, szinte kizárólag orosz 
kollekció (Alekszandr Koszolapovtól 
Szergej Bugajevig) azonban nem kö-
veti a geometrikus redukciót. A sok-
emeletes épület viszonylag kis terei-
ben tudatosan zsúfoltan rendezett 
bemutatókon nincsenek képfeliratok, 
hogy a nagy nevek előtti hajbókolás 
helyett befogadó és mű spontán talál-
kozását bátorítsák. Az utcafronti vit-
rinekben a  járókelők is találkoznak 
a művészettel.

Még nem múzeum, de nyilvá-
nosan látogatható magángyűjte-
mény a  Szeminyihin házaspáré, 
amely a feleség keresztneve nyomán 
Jekatyerina Alapítványként (2002) 
ismert. A  belvárosi nagy lakóépü-

let három szintjén, 14 tér összekö-
tésével létrehozott, 1500 négyzet-
méteres kiállítási központ 2007-ben 
nyílt meg. Vegyes profilú tárlato-
kat rendeznek, sok külföldről ho-
zott anyaggal. A  kollekció orosz ré-
sze kortársak mellett (Ivan Csujkov) 
klasszikus moderneket is (Káró Bubi-
csoport) tartalmaz, míg a mai szerze-
mények növekvő hányada már nem-
zetközi (James Rosenquist, Stephan 
Balkenhol, Mark Quinn). Igyekeznek 
minél több katalógust megjelentetni 
részben saját kiállításaikhoz (hasznos 
példáu l a  Vlagyimir Jankilevszkijről 
szóló 2007-es vagy a moszkvai kon-
ceptuális iskolát bemutató 2010-es), 
részben az  orosz művészet nemzet-
közi megismertetését célzó három 
külön projektjükhöz.

Egyre befolyásosabb a  milliárdos 
Igor Keszajev – szintén a felesége ke-
resztnevét viselő és valóban a felesé-
ge által vezetett – Sztella Alapítványa 
(2003). Bár Moszkvában működ-
tetnek kiállítóteret, és önálló mú-
zeumépületet is terveznek, 2009-ben 
pedig megjelent az orosz és nemzet-
közi, különösen amerikai blue-chip 
művészeket reprezentáló gyűjte-
ményük albuma is, a  döntő Sztella 
Keszajeva művészetmenedzseri tevé-
kenysége. Nemzeti biztosként ő szer-
vezte – a  kurátornak felkért neves 
nemzetközi szakemberekkel, idén 
Udo Kittelmann-nal együttműködve 
– 2011-ben Andrej Monasztirszkij, 
2013-ban Vagyim Zaharov projekt-

Nemzetközi pozíciók Oroszország és Ukrajna kortárs múzeumaiban

Reálisak-e a globális ambíciók?

Médiaművészeti Múzeum, Moszkva

Ivan Csujkov: Ablak LXX, 2005
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David Ter-Oganyan: Oszlop mosatlan 
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Kortárs gyűjtés

jét, amellyel Oroszország a Velencei 
Biennálén megjelent. A vagyona egy 
részét kulturális és jótékonysági cé-
lokra fordító üzletember felesége ez-
zel állami feladatot vállalt, de 2006 
óta ők finanszírozzák a szintén álla-
mi Innovációs Díj fiatalművészeti ka-
tegóriáját is.

Bár nem a  gyűjtés a  fő küldeté-
se, ide sorolható Darja Zsukova Ga-
rázs nevű projektje (2008). Nevét 
korábbi helyszínéről, a  jeles szov-
jet avantgárd építész, Konsztantyin 
Melnyikov tervei alapján konstruk-
tív szellemben épült, használaton kí-
vüli Bahmetyevszkij-buszgarázsról 
kapta, ám lényege a  sokirányú mű-
vészetszervezés. Új otthona 2011 
óta a  Gorkij Parkban egy Shigeru 
Ban tervezte, hatméteres ipari pa-
pírtömbökből szerkesztett, átmene-
ti pavilon, míg nem messze tőle Rem 
Koolhaas tervei szerint már zajlik 
egy hatvanas évekbeli ház átépítése: 
készül az  5000 négyzetméteres új, 
állandó otthon. A sajtóban a London-
ban élő Roman Abramovics barátnő-
jeként emlegetett Zsukova a Kabakov 
házaspár retrospektívjével nyitott, 
majd Marina Abramovic-kiállítást 
hozott Moszkvába. Évek óta működ-
tet gyerekprogramot, 2013-ban önál-
ló vizuális nevelési költségvetést ho-

zott létre, s tudományos részleget is 
alapított, ahol a  XX. századi orosz 
művészet archívumában lehet kutat-
ni. Fiatal művészeknek kiírt ösztön-
díjukra idén 300 jelentkezőből hetet 
választott ki a zsűri.

Az oligarchák esetében a  feltéte-
lezhető szerecsenmosdatási szán-
dék miatt hiba lenne nem észre-
venni művészeti kezdeményezéseik 
erényeit. Zsukova (hivatalos nevén) 
Kortársművészeti Központja egy 
műcsarnok feladatait kezdi átven-
ni, szakmai stábjának szuverenitást 
biztosít, s Keszajevához hasonlóan 
menedzserként lép fel – amire valós 
igény van.

Vinzavod és Fabrika

Három nagy kiállítótér mellett keres-
kedelmi galériák, műtermek, design-
stúdiók is otthont kapnak a Vinzavod 
gyártelepén, amely így a négy jelen-
tős moszkvai összművészeti központ 
legismertebb példája. Az egykori bor-
kombinát boltíves pincéiben rendkí-
vüli atmoszférájú, nagy csarnokai-
ban profin felszerelt kiállítóterek 
találhatók. A  tárlatok heterogének, 
a  látogató észak-koreai válogatástól 
Miroslaw Balkáig talán túl sokféle 
irányzattal találkozhat. A magán- és 
kormányzati pénzekből fenntartott, 
az  alkotóknak bérleti szerződések 
révén felosztott, de egységes profil-
ja révén nagy közösségi térként is 
ügyesen szervezett telep a  divatter-
vezők show-roomjai, a kortárs tánc-
előadások és más események révén 
széles közönséghez szól.

Hasonló az  1870-es években 
épült, majd 1924-ben államosított 
és Október névre keresztelt papír-

gyár, a Fabrika, amelynek egy részét 
2005-ben adták át nonprofit művé-
szeti projektek befogadására. A kiál-
lítótér az első Moszkvai Biennáléval 
nyitott, azóta a független színháztól 
a  divatfotó-stúdión át a  filmes mű-
helyig számos kezdeményezés köl-
tözött ide. Az  önmagát alkotóipari 

központként definiáló Fabrika 2008-
ban tagja lett a  független kulturális 
centrumokat tömörítő Trans Europe 
Halles hálózatnak. Itt a kiállítási há-
nyad szerényebb, ám a kortárs mű-
vészet tágabb kulturális kontextus-
ban jelenhet meg, más érdeklődői 
csoportokat is megszólítva.

Szentpétervár

Szentpéterváron hasonló szerkezet 
fejlődik. Meghatározó a két nagy köz-
gyűjtemény. A Puskin Múzeum pár-
ja az  Ermitázs, ahol a  moszkvainál 
markánsabb nyitás zajlik a  kortárs 
egyetemes és orosz művészet felé. 

2007 óta szisztematikusan rendez-
nek jelenkori kiállításokat, zömmel 
nagy neveknek (Antony Gormley, 
Dinos és Jake Chapman). Anyagu-
kat nagyrészt művészek donációi ré-
vén gyarapítják (Pierre Soulages-tól 
Louise Bourgeois-ig). A  Tretyakov 
megfelelője az Orosz Múzeum, ahol 
önálló épületszárnyban, nagy alapte-
rületen látható a  modern művészet 
kronologikus folytatásaként rende-
zett világháború utáni, majd kortárs 
anyag. Az Orosz Múzeum kezelésé-
ben működik a Néva-parti Márvány-
palotában a  Ludwig Múzeum is – 
nehezen áttekinthető, mert más 
adományokkal egy fedél alá vont 
módon, de így sétatávolságra az Er-
mitázstól – második állandó otthont 
biztosítva hazai és külhoni élő mű-
vészetnek.

Míg az  egyetemes kortárs mű-
vészet múzeumi pozíciója erősebb 
a moszkvainál, addig a  többi szent-
pétervári intézmény szerényebb. 
Az  egymáshoz közel, az  Admirali-

tással szemközti szigeten lévő két 
vezető kortárs magángyűjtemény 
közül az  Új Múzeum egy lakóépü-
let átalakított szűk tereiben és a bi-
zonyítási kényszer miatt túlzsúfolt 
rendezésben látható. A másik a  ha-
talmas tömbjében bérlőként ma-
gángalériákat is befogadó Erarta, 
amelynek 2000 tételes kollekció-
ja jól átfogja az  orosz művészetet. 
Az  összművészeti központok közül 
a Tkacsi a legismertebb.

Strukturálisan újat nem nyújt 
a város; a kortárs kanonizáció egyéb 
csatornái Moszkván keresztül fut-
nak, mint például az  Art Hronika 
Alapítvány szervezésében a  Deu-
tsche Bank által finanszírozott, 
nemzetközileg jegyzett Kandinszkij-
díj, amelyet több kategóriában, ösz-
szesen 50 ezer euró értékben adnak 
át 2007 óta. Szintén Moszkvában 
hozták létre művészettörténészek 
és művészek a Kortársművészeti In-
tézetet (1991), amely fiatal alkotók 
képzésére, nemzetközi felkészítésé-
re szakosodott. A vezető orosz céges 
gyűjtemény – a Gazpromé – ugyan-
csak moszkvai.

A kortársgyűjtés és intézményei-
nek oroszországi terjedése számos, 
várhatóan tartós folytatást ígérő té-
nyezőnek köszönhető. Az  orosz 
avantgárd az  egyetemes kánon 
egyik oszlopa, és a  jelenkori művé-
szet számára is húzóerő. A  szovjet 
idők neoavantgárdja – kihasználva 
hidegháborús történeti relevanciá-
ját – mostanság épül be a  nemzet-
közi kánonba és gyűjteményekbe. 
A  kortárs orosz művészet létjogo-
sultságát (a Pussy Riot-ügy és más 
konfliktusok ellenére) elismeri az ál-
lamhatalom, és támogatja múzeumi 
intézményesülését. A vezetés megfe-
lelően pragmatikus és felvilágosult 

ahhoz, hogy tudja: a kreatív, kritikai 
energiákat nem elfojtani, hanem csa-
tornázni és beépíteni kell.

Ehhez társul politikai alkupozí-
cióban a  magánoldal. Egy szűk ré-
teg korlátlan jövedelemszerzési és 
egyéb szabadságot élvez annak fe-
jében, hogy kiveszi a  részét a  sport 
és a  művészet finanszírozásából. 
Az orosz gyűjtők előtt a Scsukin és 
Morozov-féle századfordulós minta 
is ott lebeg, és mivel rendelkezésük-
re állnak a nemzetközi műtárgypia-
con szükséges anyagiak, kollekció-
ik a nemzeti művészeten túlmutatva 
gyarapodnak. Az  egyetemes művé-
szet vásárlása a  XVIII. század óta 
orosz arisztokraták, vállalkozók és 
múzeumok közös üzenete: az ország 
az európai kultúrkör része. A nem-
zetközi kortárs gyűjtés tehát politi-
kai és identitásbeli kérdés. Állami és 
magánérdekek találkozása, a köz- és 
magángyűjtemények szélesedő ver-
senye és együttműködése biztosítja 
az  alapot, hogy a  tízmilliós Moszk-

vában és az ötmilliós Szentpétervá-
ron is szinte országnyi modern és 
kortársművészeti intézményrend-
szer szülessen.

Pincsuk Központ

A globális pozíciót megcélzó progra-
mok legjobb példája a kijevi Pincsuk 
Központ. Ukrajnában nincs prosperá-
ló művészeti közeg, a  hatalom nem 
nyitott a  diszkurzív művészetre; 

ezért találjuk az  orosz erőfeszítése-
ket egyetlen magánintézménybe sű-
rítve. A névadó üzletember a szovjet 
időkben mérnökként kezdte pályáját, 
a  privatizáció során építette ki biro-
dalmát, az  ezredfordulón parlamen-
ti képviselőként az  ukrán közéletet 
igyekezett nemzetközi normák felé 
terelni. Ebbéli csalódásában 2006-
ban szállt ki a pártpolitikából és hozta 
létre alapítványát korábbi céljai más 
eszközökkel történő előmozdítására. 

Számos jótékonysági programja kö-
zül a művészeti azért válhatott a leg-
ismertebbé, mert ezzel nem pusztán 
a nevét fényezi, hanem az országban 
hiánypótló s egyúttal globális ténye-
ző is lett. Az Art Review Power 100 
listáján Pincsuk a 32., s ezzel a  leg-
erősebb kelet-európai.

Ehhez két dolog kellett: pénz és 
nyugati sztárok. A  recept: külho-
ni galériákban vásárolt húzónév al-
kotók (Takashi Murakami, Damien 
Hirst), a  százezer dolláros Jövő Ge-
neráció díj világszerte futtatott ku-
rátorai és nyertesei, és a Kijev belvá-
rosában egy régi, sokemeletes épület 
szintjein kialakított kiállítási köz-
pontba meghívott külföldi alkotók. 
Ezért írnak róla, viszonossági alapon 
meghívják a globális art world struk-
túráiba, és az arab, kínai vagy latin-
amerikai mágnásokhoz hasonlóan 
részben a  feneketlen pénzkút, rész-
ben a körüludvarolt nagyúr szerepét 
osztják rá.

Míg a  nemzetközi szakma azon 
köszörüli a nyelvét, hogy a nagy ne-
vek a kiállításokra vagy a díjátadóra 
gyakran csak egy e-mailt küldenek 
maguk helyett, s hogy meghívásu-
kat a  sznobizmus, nem pedig saját 
választás diktálja, vagy azon, hogy 
mennyire visszás, hogy az  ukrán 
energiaüzlet haszna nem a helyi tár-
sadalmat, hanem az amúgy is jól ke-
reső külföldi elitkultúrát pénzeli, ad-
dig reálisan nézve Pincsuknak nincs 
más választása. Fő célja ugyanis 
a  nemzetközi folyamatok beszivá-
rogtatása a  zárt ukrán társadalom-
ba. A kortárs művészet e „fellazítás” 
eszköze; ahhoz pedig, hogy ebből jó 
értelemben vett divatot teremtsen, 
szüksége van a  sztárok körüli mé-
diafelhajtásra. Kulturális vákuum-
ban tevékenykedik, nem számíthat 
más intézmények támogatására. Má-
sik célja az ukrán művészet export-
jának előmozdítása, amihez drágán 
megvett kapcsolatokra van szük-
sége. A  globális szcénának inkább 
önkritikát kellene gyakorolnia ahe-
lyett, hogy Pincsukon ironizál, hi-
szen egy perifériát másként sehogy 
sem enged beépülni.

Pincsukot és orosz társait nem 
muszáj szeretni, de látni kell, hogy 
a szovjet társadalmi örökség és a mai 

globális művészetipar együttes ha-
tása termeli ki őket. A  nemzetkö-
zi színtéren utolsókból szeretnének 
az elsők közé kerülni, egyúttal oda-
haza évszázados lemaradást bepótol-
ni, s ehhez nagyban kell játszaniuk. 
A  moszkvai művészetcézároknak 
reá lis esélyük is van a globális pozí-
ciókra – mert stratégiailag az orosz 
államnak is szüksége van az  efféle 
art world-potentátokra.

ébli Gábor

Vinogradov–Duboszarszkij: Csók, 2003
olaj, vászon, 195,5×145 cm
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Kiállítótér, Fabrika, Moszkva

Kiállítási enteriőr, Erarta, Szentpétervár

Pincsuk Központ, Kijev
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Árverés

Hogy a  korábbi századokban szüle-
tett külföldi munkák aukcionálása 
mennyire a  Nagyházi Galéria erős-
ségei közé tartozik, az  a decemberi 
aukción több ízben is igazolást nyert. 
Olyan Tiziano-művek, mint a 2004-
ben 140 millióért leütött Mária gyer-
mekével és Szent Pállal, persze nem 
kerülnek kalapács alá minden évben 
Magyarországon, de a  XIX. száza-
di olasz mester, Hermann Salomon 
Corrodi Nílusi naplementéjének fel-
bukkanása és 38 millió forintos le-
ütési ára fontos eredmény, amelynek 
jóvoltából a galéria felkerült a 2013-
ban árverésen elkelt műtárgyak 10-es 
toplistájára. Az utóbbi időben a meg-
szokottnál több volt a  magas árfek-
vésű tétel a kínálatban, s ha nem is 

mindegyikre akadt licit, a leütött mű-
vek közül hétnek az ára érte el, illet-
ve lépte túl a milliós küszöböt. Ezen 
árak körében – megint csak a házra 
jellemző módon – hat a régi és XIX. 
századi mesterek kategóriájából ke-
rült ki, egyedül Berkes Antal téli vá-
rosrészlete képviselte a XX. századot. 
A hat régebbi munkából öt külföldi 
művész alkotása, akik között itáliai-
ak és németalföldiek mellett a  XIX. 
századi cseh mester, Adolf Chwala 
is felbukkan. A magyar festők közül 
Mészöly Géza tájképe kelt el a  leg-

többért: új tulajdonosa 2,6 millió fo-
rintos indulóárán vihette haza. A Vi-
rág Judit Galériához hasonlóan itt 
is beragadt Molnár József 12 millió-
ról indított munkája, a  Nimfa halá-
la, és nem volt licit Ferenczy Károly 
16 millión kezdett 1908-as parkrész-
letére, de Aba-Novák Tündérhegyi 
szanatóriumára sem, amely 4,8 mil-
lióról várta az ajánlatokat. A tételek-
nek minden kategóriában körülbe-
lül egyharmada kelt el, rendszerint 
ki kiáltási, vagy ahhoz közeli áron. 
A  legnagyobb licitemelkedést talán 
az élő művészektől kínált kevés kép 
egyike, Bak Imre 1986-os festménye, 
a Csillag forma érte el – igaz, ez in-
kább a  feltűnően alacsony, 120 ezer 
forintos kikiáltási árnak volt köszön-
hető. A mű végül 420 ezer forintért 
talált vevőre. 

A művészeti tárgyak, bútorok, sző-
nyegek árverésén 40 százalék fölötti 
értékesítési arány mellett két milliós 
leütés is született. Egy védettségi eljá-
rás alatt álló, öt fotelből és egy kana-
péból álló, a párizsi Antoine Krieger 
jelezte szalongarnitúra 1,5 millió fo-
rintról indulva 2 millióig jutott, és 
ugyancsak 1,5 millión kezdett a vé-
gül 1,7-ért leütött, 1800 körüli, intar-
ziával díszített olasz cilinderes író-

asztal. Igen látványos áremelkedést 
produkált egy XIX. század végi kí-
nai asztaldísz: a  licitcsata a  rekesz-
zománc díszítésű sárgaréz díszedé-
nyért 80 ezer forintnál kezdődött és 
750 ezernél fejeződött be. Jól fogytak 
a viszonylag alacsony árfekvésű sző-
nyegek, itt egy kaukázusi tétel félmil-
liós ára jelentette a csúcsot.

A legjobb, közel 50 százalékos 
értékesítési arányt az  aukciósoro-
zat utolsó napja produkálta, amikor 
a  hagyományosan keresett ezüstök 
és ékszerek, továbbá porcelánok és 

üvegek alkották a kínálatot. A tételek 
zöméhez százezer forint alatt hozzá 
lehetett jutni, de néhány komoly li-
citcsatára is sor került. A legdrágább 
tételek ezúttal nem az ékszerek, ha-
nem az  evőeszközkészletek közül 
kerültek ki; egy eredeti négyfiókos 
tárolóbútorában kínált, aranyozás-
sal díszített 12 személyes ezüstkész-
letért például megadták 1,9 milliós 
indulóárát, egy hatszemélyes készlet 
pedig 340 ezer forintról 420 ezres le-
ütést hozott. 

e. p.

A BÁV év végi ékszer- és ezüstauk-
ciója bizonyos szempontok szerint 
a kisárverések közé tartozhatna, de 
összforgalma alapján ez biztosan 
nem mondható el róla. Bő 20 darab 
félmillió forint fölötti leütési ár szü-
letett; az eladási arány – különösen 
az  ékszereknél – a  legjobbak közé 
emeli a szezonban, még akkor is, ha 
a  második napi ezüstkínálat dara-
bonkénti átlagára 50 ezer forint kö-
rül mozgott.

Az első napon néhány középkate-
góriás óra kivételével szinte mindent 
elvittek a vásárlók: az ezüst-zománc 
vagy ezüst-féldrágakő kombináció és 
a  dekorativitás is elegendő volt ah-
hoz, hogy 20–30 ezres indítás után 
a 100 ezer forintot köze-
lítse meg a  leütés. Má-
sutt a méretes briliánsok 
sarkallták hosszabb licit-
re a jelenlévőket: egy fül-
bevalópár (egyenként két 
nagyobb és két kisebb, 
összesen 5,7 karátnyi 
briliáns) esetében egye-
nesen 7 millió forintig 
tartott a  versengés, fel-
állítva ezzel az  aukciós 
rekordot. Ebben a  kate-
góriában, vagyis a drága-
kövekkel díszített éksze-
rek közt egyébként jó pár 
milliós árnak lehetett tanúja a  kö-
zönség, míg egy IWC férfi karóra 
700 ezres indulásról szintén millió 
fölött, 1,1 millión végzett.

A már említett „baráti” átlagár 
annak is köszönhető volt, hogy ez-
úttal nem indultak értékesebb an-
tik ezüstök, a  legrégebbi példányok 
a XIX. század első éveiben hagyták 
el a  mesterek műhelyét. A  950 ez-
res csúcsárat egy 1920 körüli ötda-
rabos pesti kiöntőgarnitúra hozta. 
Ettől alig valamivel maradt el egy fes-
tett zománccal és befoglalt ékkövek-

kel díszített fedeles ivókürt, Ludwig 
Politzer bécsi udvari szállító ezüst-
műves munkája, amely a  rajta sze-
replő felirat szerint egy 1894-es kas-
sai ügetőverseny alkalmából készült. 
Sokan kívánták megszerezni egy haj-
dani vadászat emléktárgyát: a fogoly-
madarat ábrázoló kisplasztika felira-
ta szerint egy napon 1157-et lőttek le 
ebből az állatból, még azt is tudhat-
juk, hogy gróf Esterházy, gróf Vay és 
a  többiek személy szerint mennyit. 
A 120 ezerről indított ezüsttárgynak 
750 ezer forintig ment fel az ára.

A forgalom láttán azt hihetnénk, 
hogy sokan kívántak karácsony-
ra függőt vagy karkötőt ajándékoz-
ni, ám még a  korábbiaknál valami-

vel kedvezőbb műtárgypiaci helyzet 
mellett is több az  esély arra, hogy 
inkább tezaurálás céljából vásárol-
tak nemesfémeket és drágaköveket 
az  érdeklődők. A  zálogfiók-hálózat 
komoly választékot biztosít a  BÁV 
ékszerárveréseihez, míg az  auk ciók 
egy másik kört mozgatnak meg: vél-
hetően a  társadalom két szélső ré-
tege, a  vesztesek és a  nyertesek al-
kotják a Bizományi ügyfélkörét – ez 
persze csak hipotézis, minden bizo-
nyíték nélkül.

G. e.

Nem gyakran fordul elő, hogy egy 
jellemzően festményárverés kom-
munikációja egy Zsolnay tárgyra le-
gyen felfűzve, az pedig végképp rit-
ka eset, amikor az  utórezgések is 
ehhez a tárgyhoz kapcsolódnak. Ám 
az 1905-ben készült és az 1906-os mi-
lánói világkiállításon bemutatott, 
az ottani tűzvészt túlélt egyméteres 
váza valóban egyedi ipar- és kultúr-
történeti különlegesség, felbukkaná-
sa és további sorsa felett nem lehet 
csak úgy elsiklani. A 10 millió forint-
ról indított és 18–24 millióra becsült 
tétel ára két licitálónak köszönhető-
en 19 millióig ment fel, ám mégsem 
a teremben ülőké, hanem a pécsi Ja-
nus Pannonius Múzeumé lett a  da-
rab, mivel az  intézmény élt elővá-
sárlási jogával – a  védettségi eljárás 
ugyanis az aukció előtt elkezdődött. 
Ugyanakkor pár nap múlva kiderült, 
hogy a  múzeum munkatársai nem 
tudtak a  vásárlásról, a  szándékot 
eszerint nyilván a fenntartó pécsi ön-
kormányzat jelezte. Ez még nem len-
ne baj, ám ha a múzeumnak kell (a 
neki szánt költségvetésből) kifizetnie 
a 19 milliót, akkor az  reménytelen, 
nyilatkozták a munkatársak. Ha pe-
dig Pécs városa fizeti ki, akkor dönt-
het úgy is, hogy a Zsolnay Negyedbe 
viszi a tárgyat? – kérdezzük mi. Lap-
zártánk idején itt tartunk.

Mindez nem jelenti azt, hogy 
a  festmények csak mellékszerephez 
jutottak volna az árverésen, és ezút-
tal a grafikák sem csak statisztáltak 
az  estéhez. Gulácsy Lajos 1904-es 
ceruzarajza, a Firenzei lány példáu l 
4 millió forintról ért el 13 milliós le-
ütési árat, Vaszary János egyvona-
las hátaktja 120 ezerről 1,1 millióig 
ment fel, Egry József 1942-es akva-
rell Badacsonya 650 ezerről 1,8 mil-
lióig, Ámos Imre A csodálatos halá-
szat című akvarellje pedig 160 ezres 
indításról 650 ezer forintig jutott. 

Talán az  alagút végét mutatja, 
hogy végre számottevő mennyiségű 
festmény indult a  legfelső kategóriá-
ból, és a leütési árak is a szebb időket 
idézték. Vaszary Nő, virágos kalap-
ban című, „tiszta ragyogást” (idézet 
Boros Judit katalógusszövegéből) su-
gárzó képe 6 millióról sokakat szíven 
talált, és ugyan a galéria már 10–15 
millió forintot is reálisnak vélt vol-
na érte, mégis csak 40 millióért le-
hetett hazavinni. Míg egy dekoratív 
Vaszary felbukkanása nem tartozik 
a  ritka alkalmak közé, egy Nemes 
Lampérth József-olajképé (Városligeti 
részlet, 1912) mindenképpen, ráadá-
sul ismert, többször reprodukált mű-
véről van szó. A becsértéke is ennek 
megfelelő volt, és annak alsó határát, 
az 50 millió forintot el is érte a nem 
túl terjedelmes oeuvre egyik fő mű-
veként számon tartott festmény.

Gulácsy Lajos egy időben rekor-
dokat döntögetett az aukciós piacon, 
majd visszatértek az  aggodalmak, 
hogy igen sok a hamisítvány, ráadá-
sul az  ő esetében sincs mód nagy 
életműből válogatni. Éppen ezért 

a  Trisztán és Izolda indítása kivéte-
les alkalomnak volt tekinthető, ami-
vel éltek is a gyűjtők: 15 millióról 36 
millió forintra vitték fel az árát. (És 
ahogy fent már volt róla szó, Gulá-
csy grafikája is a  legkedveltebb téte-
lek közé tartozott.)

Úgy tűnik, hogy ezen az  árveré-
sen nagyobb szerepet kaptak az idő 
előtt elhunyt tehetségek. Ezt tá-
masztja alá Dénes Valéria Lelátás 
az  István toronyból című 1908-as 
munkája, amellyel többször illuszt-
rálták már a nagybányai neósok mű-
ködését, de helyet kapott a Magyar 
Vadak 2006-os budapesti kiállításán 
is. A 10 millió forintról induló tétel 
ára 26 millió forint lett – talán a leg-
magasabb összeg, amit Dénes Valé-
ria bármely művéért valaha adtak.

Az 1945 után kínálatból kiemel-
kedett Lakner László 1959-es Hajó-
gyári hegesztőkje, amelyhez a  ka-
talógus szerkesztői nem véletlenül 
illesztették analógiaként Csernus Ti-
bor ugyancsak szürnaturalista An-
gyalföldjét. (Bár közölhették volna 
itt a 2008-ban ugyane helyen árve-
rezett Hajógyári munkásokat is, ma-
gától Laknertől.) A 9,5 milliós leüté-
si ár nemcsak elérte a becsérték felső 
határát, de kifejezetten a válság előt-
ti időket idézte.

A – végre – szép számok mellett 
azért látható, hogy a kínálat és a gyűj-
tők ízlése az 1905 és 1935 közötti mo-
dernista művészetet preferálja. Hason-
lóan számottevő tétel nemigen akadt 
a XIX. századból és az 1945 utáni év-
tizedekből, vagy ha igen, akkor sem 
mozgatta meg a gyűjtők képzeletét (az 
egyetlen Lakner kivételével). Indult 
ugyan kép Paál Lászlótól, de a Szélfút-
ta fák csaknem annyiba került most, 
mint közel egy évtizeddel ezelőtt. Ab-
ban viszont bízhatunk, hogy néhány 
olyan ígéretes szezon után, mint ami-
lyen a  2013. karácsonyi volt, vissza-
jön a galériák és a beadók bátorsága, 
a gyűjtők pedig ugyancsak hajlandók 
lesznek nagyobb összegeket forgatni 
a műtárgypiacon.

GrécZi eMőke

BÁV, Budapest

Minden, ami fénylik
Virág Judit Galéria, Budapest

Ígéretes eredmények

Nemes Lampérth József: Városligeti 
részlet, 1912

olaj, vászon, 100×90,5 cm

Pesti ezüst kiöntőgarnitúra
1920 körül

Nagyházi Galéria és Aukciósház

38 milliós nílusi naplemente

Mészöly Géza: Forrás holdvilágos tájban
olaj, vászon, 57×96 cm

Hermann Salomon Corrodi: Nílusi naplemente
olaj, vászon, 125×232 cm
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Árverés

A Biksady Galéria gyorsan megszilárdította 
pozícióit a  hazai árverési piacon: egyre bővü-
lő kínálattal jelentkezik, és újabb terepeken is 
rendszeresen kipróbálja magát. November–de-
cemberben négy nap alatt közel 1200 – műfajt 
és árfekvést tekintve egyaránt igen komoly szó-
ródást mutató – tételt vittek kalapács alá. A szé-
les kínálat előnye, hogy elvben mindenki ta-
lálhat ízlésének és pénztárcájának megfelelő 
munkákat; hátránya, hogy a kiemelkedő műtár-
gyak könnyen elveszhetnek a kevésbé jelentős 
munkák áradatában.

A festményárverés húzótételének szánt 1928-
as Patkó Károly-önarckép a  közelmúltban el-
hunyt László Károly gyűjteményéből 17 mil-
liós indulóárával nem keltett érdeklődést, így 
Mattis Teutsch János kisméretű olajkompozíció-
ja mondhatta magáénak az est legmagasabb le-
ütését a kikiáltását többszörösen meghaladó 6,5 
millióval. Egy licitlépcsővel lejjebb, de csak in-
dulóáron kelt el Ziffer Sándor – okkal a kataló-
gus címlapjára emelt – festménye, a Nagybányai 
házak, amely korábban ugyancsak László Ká-
roly tulajdonát képezte. A külföldi munkák kö-
zül a régi metszetek iránt nem mutatkozott ér-
deklődés, 1,8 millió forintért elvitték viszont egy 
ismeretlen németalföldi festő 1700 körül kelet-
kezett Vadászat című olajképét. A kortárs anya-
got olyan nevek fémjelezték, mint Bak Imre, El 
Kazovszkij, Váli Dezső vagy ef Zámbó István, el-
adni azonban csak egy 2000-ben készült Nádler 
István-munkát sikerült 1,2 milliós alapáron.

A műtárgyak kínálata zömmel alacsonyabb 
árfekvésű tételekből állt, a 43 százalékos elke-
lési arány ebben a  kategóriában jónak mond-
ható. A statisztikát többek között a Biksadynál 
először felbukkanó borok és pezsgők húzták le; 
a 20–40 éves tokajikra egyáltalán nem akadt li-
cit, mindössze egy üveg francia pezsgő kelt el. 
A  bútorok és keleti tárgyak aukcióján néhány 

igazi különlegesség is szerepelt: például egy 1,4 
millió forintról indított, hatalmas XIX. száza-
di öntöttvas kályha, vagy egy gyönyörű, XVIII. 
századi tibeti aranyozott bronz rituális szobor, 
ám ezért legalább 4,4 milliót kellett volna fizet-
ni. A  tibeti anyag egyébként is rendkívül gaz-
dag volt, több alacsonyabb árfekvésű Buddha-
ábrázolás és amulett gazdára is talált. A bútorok 
közül egy XIX. századi faragott osztrák tölgy-
fa szekrény bizonyult a  legértékesebbnek 360 
ezer forinttal.

Először tartott a ház „ezüstnapot”, ami jó dön-
tésnek bizonyult: a több mint 400 tétel csaknem 
háromnegyede továbbment, s ezek közül is csak 
keveset lehetett alapáron megszerezni. Egy XX. 
századi magyar talpas kínálóért 140 ezerről in-
dulva 400 ezer forintot adott valaki, egy négy-
részes német teáskészletért pedig 280 ezerről 
félmillió forintig tartott a licit. Itt született meg 
az egész aukciósorozat legmagasabb leütése is: 
a legutolsó tételként kalapács alá került 21,5 ki-
lós, 110 centiméter magas, XX. századi spanyol 
padlóvázáért 7,5 millió (jutalékkal együtt 9,075 
millió) forintot fizetett új tulajdonosa.

e. p.

Amikor több műkereskedő és piaci 
megfigyelő a Virág Judit Galéria jól 
sikerült téli aukciója után – a kiug-
ró külföldi eredményekre is hivat-
kozva – máris arról beszélt, hogy 
a  műtárgypiac magasabb sebesség-
fokozatba kapcsolt, még kissé elsie-
tettnek tűnt ez a következtetés. Tény 
azonban, hogy a Kieselbach Galéria 
szezonzáró árverése is a  bizakodó-
kat igazolta. A  hazai pozitív jelek 
ugyanakkor eltérnek a  nemzetkö-
ziektől: míg a globális piacon inkább 
a  piramis csúcsán nagy a  mozgás, 
ami mindössze néhány gyűjtőnek, 
mindenekelőtt a katari uralkodócsa-
ládnak köszönhető, addig nálunk 
az  abszolút csúcsok nem forognak 
veszélyben; a  kínálat és a  kereslet 
erősödése főként a  rekordok alatti 
sávban, az 5–30 milliós művek ka-
tegóriájában számottevő. A  „csúcs-
sikerek” persze látványosabbak és 
a sajtó számára érdekesebbek, a kö-
zépmezőny izmosodása viszont sta-
bilabb pozitív trendet enged sejte-
ni, és első lépést jelent azon az úton, 
amely majd a legdrágább művek kö-
zül is előcsalogathat néhányat.

Kieselbachnál a 201 tétel nagyon 
kevés kivételtől eltekintve elkelt, 
az alkotások közel felének kalapács-
ára elérte az egymillió forintot. Tíz-
millióért, vagy annál többért 17, 
míg 20 millió felett 6 tételt ütöttek 
le, és a közel 600 milliós összforga-
lom is kifejezetten jó eredménynek 
számít. Több művész ért el eddi-
gi rekordját lényegesen meghaladó 
árat, így Bornemisza Géza 1909 
körül született – és az  emlékeze-
tes 1912-es Nagybánya-kiállításon 
is bemutatott – tájképe a becsérté-
két is meghaladó 34 millióért, míg 
Biai Föglein István egyik fő műve, 

Az építész portréja 1933-ból 9 mil-
lió forintért ment tovább.

A vásárlási kedvet a  biztató előz-
mények mellett fokozta, hogy 
számos kép került kalapács alá 
közismert és nagyra tartott magán-
gyűjteményekből. Kieselbach Ta-
másnak sikerült például megszerez-
nie az  aukcióra 13 alkotást a  több 
évtizeden keresztül Magyarorszá-
gon élt francia pedagógus, író és 
diplomata, François Gachot kollek-
ciójából. A  magyar képzőművészet 
franciás irányultságú, lírai vonulatá-
hoz tartozó munkák, köztük Czóbel, 
Rippl-Rónai, Ámos Imre és Farkas Ist-
ván festményei kivétel nélkül új gaz-
dára találtak; Farkas és Rippl-Rónai 

egy-egy munkájának ára a  tízmillió 
forintot is elérte. Nagy volt a kereslet 
azon művek iránt is, amelyek egykor 
Bedő Rudolf és Fränkel József gyűj-
teményét gazdagították; a  legjobb 
árat ebből a  körből Hollósy Simon 
Két tűz között című életképe érte 
el 18 millió forinttal. Az este legma-
gasabb árát, 36 millió forintot Tiha-
nyi Lajos 1909 körüli kék üvegpalac-
kos csendéletéért fizették; ettől csak 
egy licitlépcsővel maradt el az emlí-
tett Bornemisza-festmény, valamint 
Paál László többszörösen kiállított 
és reprodukált erdőrészlete, az 1873-
as Eső után, őszi hangulat. Két tétel 
is 30 millió forinton végzett: Aba-
Novák Vilmos Magyar hegyi falu-

ja és Kmetty János kancsós-gyümöl-
csös csendélete. Ritka alkalom, hogy 
Czimra Gyulától egyszerre két fon-
tos munka is kalapács alá kerül: most 
a  párizsi Pont Neuföt ábrázoló, me-
sebeli hangulatot árasztó, 1928 körül 
született műve 10, míg néhány év-
vel későbbi csendélete 8 millió forin-
tért váltott tulajdonost. A tételeknek 
ezúttal az elmúlt években tapasztal-
taknál nagyobb része kelt el a becs-
értéket tükröző áron, jó néhány mű 
leütése pedig annak felső határát is 
meghaladta. Schönberger Armand 
Vasúti sínek című munkájáért pél-
dául az 1–1,4 milliós elvárással szem-
ben 4,2 millió forintot adtak.

Az elmúlt évek néhány megin-
gása után ismét korlátlannak tű-
nik az olyan termékeny és népszerű 
művészek felvevőpiaca, mint Kádár 
Béla, Scheiber Hugó vagy Molnár-C. 
Pál. Kádártól 8, Scheibertől 13, Mol-
nár-C. Páltól 5 képet kínáltak, és egy 
Scheiber-parkrészlet kivételével va-
lamennyinek akadt vevője. Schei-
bertől egy igen fontos munka, futu-
rista korszakának egyik fő műve, 
az  1925 körüli Fényözön is szere-
pelt az anyagban, és indokoltan ért 
el magas, 16 milliós árat. Nem ron-
totta egymás esélyeit Mednyánszky 
László 9 alkotása sem: valamennyi 
elkelt, s többségük a várt árat hozta.

A kortárs festmények ezúttal is 
a  kínálat szerény hányadát jelentet-
ték. Gyarmathy Tihamér három jel-
legzetes munkája közül kettő váltott 
tulajdonost 1,8, illetve 1,2 millió fo-
rintért. Ef Zámbó István korai tripti-
chonjáért többlépcsős licitemelkedés 
után 850 ezer forintot fizettek.

A sok pozitívum mellett némileg 
árnyaltabb képet kapunk, ha össze-
hasonlítjuk az  árveréseken a  közel-

múltban, az  aukciós műkereskede-
lem csúcséveiben is szerepelt tételek 
korábbi és mostani eredményeit. Eb-
ből az látszik, hogy az árak még va-
lahol útközben vannak a  régebbi 
szint felé; több munka újraértéke-
sítése csak veszteségek árán, vagy 
egyáltalán nem sikerült. Így példáu l 
Medveczky Jenő muzeális alkotá-
sát, a Teraszt (Három Grácia) ugyan 
26 millióért ütötték le, csakhogy ezt 
az eredményt a kép már egy 2006-
os aukción is elérte. Székely Berta-
lan Kisfiú fehér galléros ruhában 
című portréja egy öt évvel ezelőtti 
árverésen 2,4 millió forintról indít-
va 3 millióig jutott, most 1,6-os kez-
dés után csak 2 millióig. Csók István 
Sokác lányok lombok alatt című fest-
ménye nyolc éve némileg más cím-
mel 3,2 millióért kelt el, most 2,5 
millió s alapárán sem volt rá licit. 
(Csók munkái egyébként összessé-
gükben is elég visszafogottan szere-
peltek az évzáró aukciókon.)

Ezzel együtt is a legtöbben valószí-
nűleg kiegyeznének azzal, ha a tava-
szi szezon azon a színvonalon folyta-
tódna, ahol az idei befejeződött.

e. p.

A Párisi Galéria aprócska sziget a fővárosi mű-
tárgypiacon, részint azért, mert egy pécsi galé-
riás működteti Budapesten (ellentétben például 
a debreceni Villás Galériával, amelyik helyben 
építi vevőkörét), részint pedig azért – és ez ösz-
szefügghet az előbbi megállapítással –, mert vá-
lasztéka különbözik a  konkurensekétől, nem 
feltétlenül követi a trendeket. 
A galerista „megy a maga feje 
után”, ahogyan ezt mondani 
szokták. A kikiáltási árak ki-
alakítása sem mindig érthető: 
akadnak váratlanul alacsony 
és váratlanul magas indítá-
sok. És hogy melyek lennének 
ezek, azt a közönség reakció-
ja, a  licitek érkezése vagy el-
maradása pontosan megmu-
tatja. 

Ezúttal is több olyan név-
re bukkanhattunk a  kataló-
gusban, amely gyakorlatilag 
teljesen ismeretlen a  közön-
ség előtt, kivált nagyárveré-
sen nem szokott előfordulni. 
Ilyen például Ágoston Vence-
lé, akinek Piacon című grafi-
kája jogosan szerepelt a kíná-
latban és kelt el 120 ezer forintért, vagy Flache 
Gyula Gesztenyesütője, amelyre ugyan nem 
érkezett licit 350 ezerről, de bármelyik ház ka-
talógusában lehetett volna helye. Aztán itt volt 
még László László (képe egyenesen a címlapra 
került), Góth Sárika, Dór Ferenc, Kenedi Kern 
Andor és Kiss Farkas Imre – csak néhány to-
vábbi példa, és velük a sor nem is teljes. A leg-
érdekesebb szereplő a kassai Kővári-Kacsmarik 
Konstantin, más néven Kővári Szilárd, aki 
az előző századforduló táján élt mindössze 34 
évet, most pedig a  pointillizmust idéző Nyá-

ri reggellel hozott 2,2 milliót a háznak (vagy 
a  beadónak), amit látatlanban megszavazha-
tunk életműrekordnak.

A tételeknek közel ötödét adták a  Zsolnay 
tárgyak, a  galériatulajdonos Matyi Dezső és 
Pécs szellemének megfelelően a kikiáltási árak 
90 ezer és 2,6 millió forint között mozogtak 

– ez utóbbi leütési ár is volt 
egyben, amelyet egy Apáti 
Abt Sándor 1900-as formater-
ve alapján készült korsóváza, 
az  ismeretlen B. A. iskola-
munkája érdemelt ki. Komo-
lyabb összeget két Farkas Ist-
ván-olajkép hozott: az Olvasó 
férfi 2,3 milliót, a  Gyerme-
kével játszó anya (Kóner Ida, 
helyesen Kohner Ida, Far-
kas felesége) 2,1 milliót, míg 
Rippl-Rónai Zorkájáért 3,2 
milliót, Márffy Ödön Aktjá-
ért 3,4 millió forintot fizettek.

Az aukció helyszíne (az 
Andrássy úti Lotz-terem) és 
az  árverésvezető személye 
(Alföldi Róbert, aki igen pör-
gősre vette az  estét, és ezért 
elismerés illeti) olyan közön-

séget toborozhat a Párisi Galéria rendezvényei-
nek, amely lehetővé teszi, hogy ne kelljen re-
ménytelen küzdelembe bocsátkoznia a  már 
kialakult budapesti piaccal: ne kelljen a  Falk 
Miksa utca diktálta trendekhez igazodnia, ne 
kelljen onnan vevőket és beadókat átcsábíta-
nia. Legutóbb az Abigail Galéria tett erre sike-
res kísérletet, tehát a saját vevőkör kialakítása 
nem tűnik lehetetlennek. Ehhez azonban ér-
demes lenne megtalálni a saját arculatát – akár 
ismeretlen kismesterek tetszetős alkotásaival.

G. e.

Párisi Galéria, Budapest

Trendkövetés helyett

A Kieselbach Galéria téli aukciója

Felfelé a lejtőn?

Biksady Galéria és Aukciósház

Ziffertől az „ezüstnapig”

Ziffer Sándor: Nagybányai házak 
olaj, vászon, 58×89 cm

Kővári-Kacsmarik Konstantin:  
Nyári reggel, 1910 körül

olaj, vászon, 59×44 cm

Scheiber Hugó: Fényözön, 1925 körül
olaj, papír, 66×100 cm

Bornemisza Géza: Kilátás a hegyre, 1909
olaj, vászon, 42,5×46,5 cm
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Az anyag bősége és a hely szűke mi-
att ezúttal csak a  magyar vonatko-
zású műveket, azok közül is csak 
az elkelt tételeket említjük. Október 
23-án a  régi fegyverek, egyenruhák 
és egyéb militaria aukcióján az I. vi-
lágháborús jelzőpisztoly a közös Mo-
narchia páros címerével éppúgy meg-
duplázta 300 eurós becsértékét 688 
eurós leütéssel, mint az 1917-es oszt-
rák–magyar rohamsisakhoz tartozó 
védőpajzs, amely 340-ről 875-ig vit-
te. Hasonló arányban végzett a  csá-
szári és királyi magyar gyalogezred 
főhadnagyának az 1910/11-es előírás 
szerinti sötétkék díszzubbonya (500 
helyett 938), akárcsak azonos évjára-
tú búzakék atillája aranyzsinórzattal 
(450 fölött 813) és a piros huszártisz-
ti lovaglónadrág arany vitézkötéssel 
(380-ról 875 euró). Másnap az 1900 
előtti mesterrajzok és vízfestmé-
nyek közt megvették Koszkol Jenő 
akvarelljét, amely tuniszi utcát áb-
rázol minarettel (1500–2000 eurós 
sávjában 1875-ért kelt el), valamint 
Koppay Árpád Hölgy kottalappal 
(1892) című vegyes technikájú kom-
pozícióját, 2000–2500 eurós becsér-
téke fölött 3500-ért.

Az október 28-i varia árverés tu-
catnyi magyar vonatkozású téte-
le közül a  XVIII. század közepéről 
egy Joseph Kamlosy Vienne jelzésű 
szekrényóra 2000–2500 felett 3250 
euró lett. Egy 1870 körüli apró erdé-
lyi acháttálka, ékköves ezüstfogla-
latban 500–700 eurós becsértékéről 

1825-ig lépdelt. A  felvidéki Úrvölgy-
ből (ma Spania Dolina, Szlovákia) 
származó, aranyozott réz kettős po-
hár 1759-es dátummal és vésett né-
met feliratokkal az  500–800 eu-
rós sávból jutott 3500-ig. 500–600 
alatt indítva, 375 euróért adtak to-
vább egy 1830 körüli, Esterházy-cí-
meres sétapálcát. Három felvidéki 
fajanszkorsó közül 500–700 eurós 
sávjának alsó határán ment el MS 
csizmadiamester 1833-as datálású 
példánya, a XIX. század első negye-
déből való F. T. monogramos társa 
Szent Vendel alakjával 1500–2000 
eurós sávjának felső határát érte el, 
míg az 1824-es évszámmal és külön-
féle földművesszerszámokkal díszí-
tett harmadik 700–1000 között 938 
euróba került.

A modern és kortárs sokszorosított 
grafikákra november 6-án került sor. 
Victor Vasarely Bicubes című, évjel-
zés nélküli színes szitanyomatának 
172/225-ös sorszámú lapja a párizsi 
Denise René galéria kiadásában 800-
as indításról 2207 eurós leütésig meg 
sem állt. A design-aukciót no vember 
7-én tartották, tucatnyi hazai vonat-
kozású tétellel. A magyar származású 
Julius Theodor Kalmar világítótestjei 
közül most 13 tételt kínáltak 700 és 
3500 euró közötti árakon, de ezek-
nek csak a felét sikerült értékesíteni. 
A Fogolymadár (1937) variálható asz-
tali és falilámpa rézből 1000–1500 
között 1250 euró lett, az  1950-es 
tervezésű Pelikán állólámpa 1300–

1900 között 1625-be, 1930–1935 
körüli, Smart nevű társa 800–1200 
között 1125 euróba került. Az 1955 
körüli Bludenz nikkelezett talppal és 
vörös műanyag ernyővel, egy és há-
rom égő változtatásának lehetőségé-
vel az 1400–1800 eurós sávon belül 
1750-es leütéssel ment tovább. Végül 
3500 eurót adtak a Tüskerúd fantá-
zianevű, 1952-es példányért, három 
magasságra állítható fehér ernyővel.

A három évszázados ház legsi-
keresebb árverési hetén, november 
25. és 29. között a  kortársak vitték 
a  prímet. A  budapestiből salzbur-
givá vált Harta Albert félalakos, da-
tálás nélküli olaj-vászon önarcké-
pét 16–23 ezer eurós becsértékkel 
21 040-ért ütötték le, míg a  Liver-
poolba települt győri Mayer-Marton 
György olaj-vászon Útkereszteződé-
se (é. n.) 6–8 ezer eurós sávján belül 
6490 eurón végzett. Victor Vasarely 
Tridim SZ (1985) című vászna 25–35 
ezer eurós elvárás után 32 020 eurót 
hozott, míg cím és datálás nélküli, 
mindkét oldalán színezett, fél méter 
magasságú fa multiplikája (14/125) 
4400–4800 helyett 5000 eurót ho-
zott. Ugyanennyibe került az ezüst-
nemű licitálásán két madárfej kiön-
tőjű kanna a XX. század közepéről, 
a  Bachruch Antal utóda Rt. buda-
pesti műhelyéből (2500–3500 he-
lyett). A  Pallavicini Sándor őrgróf 
által az  1902-es Párizs–Bécs autó-
versenyen elnyert fedeles díszku-
pa 2000–2800 között 2500 euró-

val végzett. A pozsonyi Josef Gerick 
ötvösmester 1830-as két kis fedeles 
szelencéje 1000–1400 fölött 1625-
öt hozott, míg egyenként egyformán 
600–900 euróra becsülték és 750-ért 
ütötték le Laky Károly 1861-es pes-
ti tükörkeretét és azt a csiszolt üveg 
vizeskancsót, amelynek 1872 utáni 
ezüstfoglalatán a Bachruch cég jelzé-
se szerepel. 

December 9-én az üveg- és porce-
lánaukción indított egy tucat heren-
di garnitúra közül csak a  madaras 
Rotschild-dekort viselő, 47 darabos 
étkészlet kelt el 1970 tájáról, 2500–
3200-ról 5625 euróért. Másnap a bú-

tor- és iparművészet témakörén belül 
egy 1815–1820 közötti késő empire 
kerek asztal mahagóni furnérral 
1200–1600 eurós sávja fölött 3500-
es leütést ért el, míg egy 1825 körüli, 
félgömb alakú biedermeier varróasz-
talka 1800–2500 euróról kicsit lej-
jebb, 3250 eurón végzett.

December 11-én a  XIX. száza-
di olajképek és akvarellek árveré-
sén kéttucatnyi magyar vonatkozású 
kép közül kilenc kelt el. Glatz Osz-
kár Parasztkonyha (1919) című olaj-
vászon zsánerképe lett a  legdrágább 
(4200–5000 helyett 8125), ezt kö-
vette Demeter Koko Magyar vándor-
cigányok (1927) című olaj-kartonja 
(2800–3400 felett 7788 euró). Nagy-
jából hasonló sávokban szerepelt 
Hermann Kerntől A  fagottos pihe-
nője (4500–5500 fölött 5841-ért) és 
Alois Schönn 1856-os Táborozó cigá-
nyai (4000–6000 között 5000-ért). 
Kern 1906-os datálású másik életké-
pe, A borospincében 3500–4500 kö-
zötti sávján belül 4375 eurós leütést 
ért el. Hamza János A könyvtárban 
című, olajjal fára festett, rokokó férfi-
alakja az 1800–2400-as sávból 2466-
ig araszolt, míg azonos becsértékről 
Karlovszky Bertalan női aktja vörös 
drapériával 2250 euróig jutott. Se-
reghajtó lett Tarnóczy Berta linzi 
látképe (1500–2000-ről 2125), illet-
ve Szabó Becskereki György déli ki-
kötője halászhajókkal (1200–1400 
helyett 2000-ért). Végül december 
19-én a  modernek és kortársak ár-
verésén a  közelmúltban elhunyt te-
mesvári szobrász, Jecza Péter 1980-
ban készült Florala című kisbronza 
1800–2500 alatt indítva 1500-ért 
ment tovább.

W. i.

Megjelent a friss HVG Extra Business!
ÁLOMBÓL TERMÉK

A Leonar3Do története

KÖZÖSSÉGBEN AZ ERŐ
Coworking irodák 

FORDÍTOTT MENTOROK
7+1 dolog, amit a fiatalok az üzletről tanítanak

10 NETES FORRÁS BEFEKTETŐKNEK

Gondold újra az üzlet és
a siker fogalmát!

Keresd az újságárusoknál!

Megjelent a friss HVG Extra Business!

Szekrényóra Joseph Kamlosy Vienne jelzéssel
XVIII. század közepe, m: 54 cm

Dorotheum, Bécs

Jelzőpisztoly és díszkupa
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A Peter Coeln vezette bécsi West-
Lichtben november 22–23-án talál-
koztak a  régi művészi felvételek és 
a historikus kamerák rajongói. Ezen 
a  két napon az  árverési csapat 194 
fotóra, 25 szakkönyvre és 696 tétel-
nyi fényképezőgépre, tartozékra várt 
liciteket.

A fényképek közt egy Daguerre-nek 
tulajdonított 1844-es gyermekfotó ára 
15 600 euróra futott fel. A  magyar 
származású, de külföldön ismertté 

vált alkotók közül André Kertész ké-
sői nagyításai 1200 és 6600 euró kö-
zötti áron találtak gazdára, míg Ro-
bert és Cornell Capa képeiért ezúttal 
2640 és 720 eurót adtak.

A második nap kameraárverésé-
nek anyagában 357 Leicával kapcso-
latos és 339 egyéb tétel került ka-
lapács alá. Az előzőek közül 9, míg 
az utóbbiakból 3 indult 25 ezer eu-
rós vagy afeletti kikiáltási árról.

A fényképezőgép-aukción tehát 
a  mélyen a  zsebükbe nyúló ínyen-
ceknek termett babér. Peter Coeln 
– egy nyár végi nyilatkozata szerint 
– öt-tíz olyan gyűjtőt ismer világszer-
te, aki meg tudja fizetni ezeket a ma-
gas összegeket. Közülük is azonban 
mindössze kettő-három játszott fő-
szerepet abban, hogy a  tíz legdrá-
gább fényképezőgép a WestLicht ed-
digi árverésein kelt el. Ezek közül 
kettő XIX. századi dagerrotip kame-
ra volt (az ársorrendben a 6. és 7.), 
a többi pedig Leica.

Azok pedig, akik ritkának nem 
mondható, átlagos érdekességű tí-
pusok közepes állapotú példányaira 
vadásznak kedvező áron, másutt vi-
gasztalódhattak. Brekerék Kölnben 
október 11-én, a  Dorotheum Bécs-
ben november 11-én, a Rahn GmbH 
Frankfurtban december 1-jén, az LP 
Foto pedig Stockholmban decem-
ber 7-én várta az ajánlatokat, össze-
sen több mint 2000 tételre. Lassan 
a  hátteret (LeicaShop; nemzetkö-
zi szakértői csapat; kapcsolattar-

tás nagy gyűjtemények tulajdono-
saival) kevéssé ismerőknek is hozzá 
kell szokniuk, hogy a WestLicht ár-
verésein nemcsak elképzelhetetle-
nül ritka tárgyakkal lehet találkoz-
ni, hanem ezeket – csillagászati áron 
ugyan – meg is lehet vásárolni.

A németországi Wetzlarban mű-
ködő, mikroszkópokat, optikai esz-
közöket és fényképező-objektíveket 

gyártó Leitz cég tulajdonosát 
Oskar Barnack fejlesztő-
mérnök 1913-tól több 
mint egy évtizeden ke-
resztül kapacitálta, hogy 
megvalósuljon ötlete, 
a  35 mm-es perforált 
mozifilmre dolgozó, kis-

méretű, fémvázas fényké-
pezőgép sorozatgyártása. 
Ernst Leitz erre 1925-ben 
szánta rá magát. A szom-

szédos kisváros, Giessen 
klinikájának professzora, dr. 
Walther Schultze még ugyan-

ebben az  évben megkapta ajándék-
ba az  ezredik Leitz Camerát, azaz 
Leicát. A cég mind a mai napig folya-
matosan emelkedő gyári számmal 
látja el fényképezőgépeit. (A 3 mil-
liomodik példány például 2004-ben 
hagyta el a gyárat.)

A kerek sorszámú példányok kö-
zül a  tízezrediket 1928-ban Hugo 
Eckener Zeppelin léghajó-parancs-
nok, a  25 ezrediket 1929-ben Sven 
Hedin Ázsia-kutató, a  75 ezredi-
ket pedig 1932-ben Auguste Piccard 
mélytenger- és sztratoszféra-kutató 
kapta. A későbbi megajándékozottak 

között hegymászót, feltalálót, zooló-
gust, orvost, Nobel-díjast, politikust 
és koronás főt egyaránt találunk. 
A gyártó felszította a gyűjtők érdek-
lődését is, hiszen ők hosszú évtize-
dek óta keresik az egykor hírességek 
által birtokolt Leicákat.

Az ötszázezredik Leica 1950-ben 
és az egymilliomodik 1960-ban „há-
zon belül” maradt, ezekkel ugyanis a 
gyártulajdonosoknak, Ernst Leitznek 
(1870–1956) és Ludwig Leitznek 
(1907–1992) kedveskedtek. Mindket-
ten természetesen azonnal a  gyári 
múzeumban helyezték el az illusztris 
példányokat, amelyek ezek után kizá-
rólag a Wetzlarba elzarándokoló láto-
gatók számára voltak láthatók, üveg 
mögött. Néhány éve viszont a jelenle-
gi cégtulajdonosok úgy vélték: a rossz 
gazdasági helyzetben az  a  néhány 
millió euró is számít, amit a  gyári 
gyűjteményért kaphatnak, így azt fel-
tűnés nélkül eladták kereskedőknek, 
külföldi magánszemélyeknek. Onnan 
kerülnek most elő egyenként csepeg-
tetve az egykori reménytelen vágyak 

tárgyai, ezért bukkanhatnak fel pél-
dául a WestLicht árverésén, ahol há-
rom kamera kissé át is rendezte a tíz 
legdrágább fényképezőgép sorrendjét. 
Az egymilliomodik Leica a 6. helyre 
ugrott 840 ezer eurós árával, míg egy 
1930-ban aranyozva forgalomba ho-
zott Leica I a maga 504 ezer eurós le-
ütésével a 9. legdrágább kamera lett. 
A  10. helyre zárkózott fel az  1972-
ben kifejlesztett Leica CL két proto-
típusú példánya, ezekért ezúttal 480 
ezer eurót kellett fizetnie az új tulaj-
donosnak.

A más márkákat, gyártmányo-
kat kedvelők sem panaszkodhattak, 
néhány gyűjtő korábban dédelge-
tett kedvencére ők is licitálhattak. 
A  sztereo előtéttel kiegészített táv-
mérős Nikon árverezése például 48 
ezer eurós leütést hozott.

A Christie’s 1994. június 9-én Lon-
donban egy 40 darabból álló Nikon-
gyűjteményt vitt kalapács alá. Az I-es 
típus egy, még eredeti dobozban lévő 
példányát a volt tulajdonos a mellé-
kelt számla szerint 1949. augusztus 
16-án vette Szingapúrban; 1994-ben 
ez a  kamera bizonyult 17  600 fon-
tos leütési összegével a legmagasabb 
áron elkelt Nikonnak. Tavaly no-
vem berben a  WestLichtben ugyan-
ezt a  fényképezőgépet már 48 ezer 
euróért vihette el boldog vevője. (Az 
árak jutalékkal együtt szerepelnek 
írásunkban.)

Azok között a tárgyak között is bő-
ven találhattunk figyelemre méltó-
kat, amelyek ezúttal a WestLichtben 
kifejezetten jutányos áron cseréltek 

gazdát. A  karóra formájú Steineck 
ABC kémfényképezőgép két példány-
ban is kellette magát: 900, illetve 960 
euróért már hozzá is lehetett jutni 
ezekhez az  eredetileg 1949-ben ke-
reskedelmi forgalomba hozott német 
kamerákhoz. Az előbbi állításnak el-
lentmond ugyan, de szorosan idetar-
tozik az is, hogy a Heinz Kilfitt által 
1958-ban megtervezett, nemcsak mi-
niatűr fényképezőgépet, hanem való-
di órát is tartalmazó, prototípusban 
maradt UKA kamerának a  felbukka-
nása egyszeri vásárlási lehetőséget 
jelentett – a 38 400 eurós leütést ez 
a különleges helyzet magyarázza.

A Heinrich Kühn osztrák művész-
fényképező kiviteli elképzelései sze-
rint Berlinben, az 1920-as években 
előállított favázas, kardánrendsze-
rű, 9×12 centiméteres képméretű 
Stegemann fényképezőgép most 576 
euróba került. Az 1920-as évek vé-
gén a  gyárat elhagyó, de rendkí-
vül megkímélt küllemű ICA fagépet 
432 euróért vihette haza egy elége-
dett vevő, aki valószínűleg úgy vél-

te, hogy az eszköz azért is értékes, 
mert a katalógusban – tévesen – jel-
zettnél nagyobb, 18×24 centiméte-
res képméretű.

A 36 éve elhunyt magyar szárma-
zású Kodak főkonstruktőr, Mihá-
lyi József tervezései közül két, még 
a II. világháború előtt Rochesterben 
gyártott különlegesség borzolta a ke-
délyeket. Az  1938-as világkiállítás 
alkalmából forgalomba került, első 
automatikus, beépített fénymérős, 
tekercsfilmes fényképezőgép, a  Ko-
dak Super Six-20 a  megszokott ár-
szintjénél ezúttal kevesebbe, 1800 

euróba került. Az  eredeti dobozt is 
odaadták az 1940-ben gyártott, per-
forálatlan 35 mm-es filmre dolgozó, 
rendkívül igényesen formatervezett 
Bantam Specialhoz, emiatt 504 eu-
rót kellett érte fizetni.

Azt, hogy a  tárgy állapota néha 
mégsem döntő eleme a kialakuló ár-
nak, jól példázza, hogy a 15 fokoza-
tú besorolási skálán B/A-ként jelzett, 
1923-ban gyártott, 400 (!) kisfilmes 
felvételt készítő Esco fényképezőgép 
ezen az aukción – a jelenlévők nem 
kis meglepetésére – 78 ezer euró t 
ért. A WestLicht május 25-i árveré-
sén viszont egy ugyanilyen típusú 
kamera sokkal tetszetősebb – A/B 
állapotúként jellemzett – példányát 
vásárlója már 50 400 euróért haza-
vihette.

FeJér Zoltán

Van Ham, Köln

Warhol, Richter és a ZERO csoport
Abban, hogy a kölni Van Ham aukciósház 26 millió eurós, tehát az eddigi 
rekordévnek számító 2011-et is valamivel meghaladó eredménnyel zárhat-
ta a 2013-as esztendőt, nagy szerepük volt a sikeres őszi-téli árveréseknek. 
A régi mesterek között Jacob van Ruisdael és Jan van Goyen egy-egy tájképe 
vitte el a pálmát 87,5 illetve 85 ezer 
eurós árával; mindkét mű a tavaly 
elhunyt nagyvállalkozó és mecé-
nás, F. Victor Rolff gyűjteményé-
ből származik. A  több évszázadot 
felölelő kollekció külön katalógus-
ban feldolgozva került kalapács alá 
az  aukción, és összesen kétmillió 
eurós bevételt hozott. A  XX. szá-
zad eleji anyagból kiemelkedett 
az orosz Konsztantyin Korovin Fia-
tal hölgy rózsacsokorral című mun-
kája, melynek rövid leírása a  festő 
mai gyűjtő honfitársai kedvéért 
oroszul is szerepelt a  katalógus-
ban. A művész párizsi korszakából 
származó, a piacon frissnek számító műre valóban licitáltak oroszok is, egy 
amerikai vetélytársuk azonban tovább bírta, és végül a becsértéket három-
szorosan meghaladó 375 ezer euróért szerezte meg a képet. 

A legjobb árakat azonban a Van Ham kínálatában egyre inkább főszerepet 
játszó modern és kortárs művek érték el. A moderneknél Kurt Schwitters 
évtizedekig lappangott kollázsáért 400 ezer, a ház specialitásának számító 
Rudolf Bauer két absztrakt munkájáért 375, illetve 250 ezer eurót adtak. 
A várt összeg közel kétszeresét, 256 ezer eurót fizettek Lucio Fontana egyik 
kissé szokatlan, 1960-ban készült térkonceptjéért. Fordulatokban gazdag 
a német Alexander Kanoldt egyik fő műve, a Csendélet gitárral története. 
A festményt a stuttgarti állami képtár 2008-ban egy restitúciós eljárás ke-
retében visszaadta az egykori zsidó tulajdonos örököseinek, elővételi jogot 
kötve ki magának arra az esetre, ha azok értékesíteni kívánják. Ez most 
megtörtént, és a múzeum a művész számára rekordot jelentő 192 ezer euró-
ért vásárolta vissza a képet. Az aukció és egyben az idei év legmagasabb árát 
egy kortárs alkotás, Gerhard Richter kisméretű korai téli tájképe érte el 875 
ezer euróval; ez a mű is a már említett Rolff-gyűjteményből került az árve-
résre. Szokás szerint gazdag választékot kínált a ház a népszerű ZERO cso-
port művészeinek munkáiból. Otto Pienétől 15 egyedi mű került kalapács 
alá, melyek együttesen 590 ezer euróért keltek el; a  legtöbbet, 231 ezer 

eurót egy 1960-as raszterképért 
adtak. Günther Ueckertől öt 
különböző technikájú munkára 
lehetett licitálni, ezek 7 és 40 
ezer euró közötti, a becsértéket 
rendszerint meghaladó áron kel-
tek el. A  Van Ham nemzetközi 
viszonylatban is a sokszorosított 
Warhol-nyomatok egyik legfon-
tosabb értékesítője. Most közel 
20 színes szerigráfia szerepelt 
a  kínálatban, közülük két mo-
tívum, a Beethoven és a Grévy-
zebra új rekordot ért el 67,5, 
illetve 48,5 ezer euróval. 

A kínálatban ezúttal is szere-
pelt néhány magyar alkotás. A cigány életképek saját korában rendkívül 
népszerű festőjének, Valentiny Jánosnak tulajdonított Fiatal zenészek 
című nagyméretű olajképre, melyért 10–11 ezer eurót vártak, nem volt 
licit, de beragadt Moholy-Nagy László 1920-as női aktgrafikája is, amelyet 
12–14 ezer eurós becsértéken indítottak. Erdélyi-Gaál Ferenc (François 
Gall) apró virágcsendéletét viszont meglepően magas áron, 4380 euróért 
vették meg. 

E. P.

WestLicht, Bécs

Kerek számok, magas árak

Gerhard Richter: Téli alpesi táj, 1966
olaj, vászon, 40×45 cm

Niki de Saint-Phalle: Kasimir, 1991
vegyes technika (poliészter, fém), 125×130×70 cm

Az egymilliomodik Leica 1960-ból

Leica I Mod. C Luxus, 1930 – az egyetlen példány
aranyozott tok és hüllőbőr borítás Távmérős Nikon, sztereo előtéttel, 1956
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Műkereskedelem

A téli szezon „lakmuszpapírjaként” 
ezúttal is a  berni Dobiaschofsky 
aukciósház novemberi árverése szol-
gált, és legfeljebb közepes szezont 
ígért; a téli hónapok amúgy sem tar-
toznak a  legerősebbek közé a  svájci 
piacon. A vezető tételek közül a Cuno 
Amiet legjobb, korai korszakából 
származó virágcsendélet a  várt 350 
ezer frank helyett csak 250 ezerért ta-
lált új tulajdonost, egy vázlatszerű kis 
Renoir-tájkép 220 ezres és egy nyári 
táj Hodlertől 270 ezres becsértékkel 
pedig beragadt. Az  alacsonyabb ár-
fekvésben is sok volt a reméltnél ala-
csonyabb leütés; Chagall műtermi ön-
arcképéért például 150 ezer helyett 
csak 105 ezret adtak. Nem szárnyalt 
a  magyar tételek ára sem. Barabás 
Miklós lánya, Henriette csendéletéért 
900, Börtsök Samu napernyős lányt 
ábrázoló olajképéért 650, Vasarely 

három nyomatáért 240-400 frankot 
fizettek csupán. A  Svájcban élt Ke-
mény Zoltán Absztrakt kompozíció 
című, 150 frankra tartott litográfiája 
nem keltett érdeklődést. 

A luzerni Fischer aukciósház ár-
verése közepes forgalmat hozott, de 
a csúcstételek egy részére itt sem volt 

licit. Beragadt például a háromnapos 
aukciósorozat kiugróan legdrágább 
tétele, egy 2,5–3,5 millió frankra 
becsült 1931-es Léger-festmény – ha-
sonlóan magasra tartott munka évek 
óta nem szerepelt a ház kínálatában. 
Nem ment tovább Edgar Degas 24 
példányban öntött bronz lószobra, 
valamint Renoir, Matisse és Picasso 
egy-egy grafikája sem. A legdrágább 
tétel így a többnyire az Egyesült Ál-
lamokban élt neves svájci konkrét 
művész, Fritz Glarner 1953-ra datált 
festménye lett, amelyért 420 ezer 
frankot fizettek. Az  aukció magyar 
tételei várakozás felett teljesítettek: 
Vasarely Virág II. című 1971-es olaj-
képe becsértékénél harmadával jobb 
áron, 41 ezer frankért, festett fare-
liefje pedig a várt összeg két és fél-
szereséért, 5 ezer frankért kelt el. 
Szánthó Mária női portréjáért 3 ezer 
frankot, Kádár Béla tusrajzáért pe-
dig 800 frankot adtak. Ugyanennyit 
ért ez alkalommal Pállya Carolus vá-
sári jelenetpárja is. Egy magyar mű 
a kortárs anyagban is szerepelt: Rita 
Ackermann 1994-es, Amikor elvesz-
tettem a  szüzességem című vegyes 
technikájú papírmunkája, amelyet 
eddigi svájci tulajdonosa egy New 
York-i galériában vásárolt, 850 fran-
kért cserélt gazdát.

A zürichi Germann aukciósház 
modern és kortárs árverése ezúttal 
is felvonultatta a II. világháború utá-
ni korszak szinte összes nagy nevét, 
túlnyomó többségüket kisebb egye-
di, illetve sokszorosított munkák 
képviselték. A  legmagasabb, 250–
350 ezer frank közötti becsértékkel 
indított kései, vegyes technikájú Ro-

bert Rauschenberg-kép visszamaradt 
ugyan, de az  ennél 50 ezer frank-
kal alacsonyabbra tartott Yves Klein-
festmény, a Kék monokróm cím nél-
kül ára viszont 550 ezer frankig 
kúszott fel. A magyar tételek vegye-
sen szerepeltek: Vasarely 2–3000 
frankra becsült, 200 példányban ké-
szült objektjét 1800 frankért ütötték 
le, ezenkívül 11 színes szerigráfiája 
közül 8 is vevőre talált a  300–600 
frank közötti sávban. Kassák Lajos 
200–300 frankos becsértéken indí-
tott színes linómetszete ugyanakkor 
visszamaradt.

A két nagy nemzetközi ház közül 
ebben a szezonban csak a Sotheby’s 
lépett színre, és 10,2 millió frankos 
összforgalmával átlagosnak mondha-
tó eredményt ért el – bár a  73 szá-
zalékos értékesítési arány a  ház it-
teni gyakorlatában alacsonynak 

számít. Az ezúttal is csak svájci mű-
vészeket felvonultató aukción a fősze-
repet a megszokott nevek játszották. 
A csúcsár – tekintélyt parancsoló 3,3 
millió frankkal – Hodler egy alpesi 
tájképéhez fűződött, a milliós határt 
ezenkívül Hodler egy másik, ezúttal 
folyóparti látképe és egy Amiet-tájkép 
közelítette meg. Az  aukció negatív 
meglepetése a Fischernél jó árakat el-
ért neves svájci konstruktív-konkrét 
mesterek gyenge szereplése volt.

Az addig meglehetősen döcögősre 
sikerült szezon „megmentése” ezút-
tal is az  utolsóként színre lépett zü-
richi Kollerre várt, és a  legnagyobb 
svájci aukciósház „hozta a  kötele-
zőt”. Az elmúlt évek – a kínálatban és 
a keresletben egyaránt megmutatko-
zott – orosz és kínai hulláma ugyan 
más színterekhez hasonlóan elcsen-
desedett, de ezek nélkül is sikerült 

igen jó anyagot összeállítani és a ko-
moly tételek túlnyomó többségét ér-
tékesíteni. Így tovább nőtt a távolság 
a Koller és a többi ház között – ez kü-
lönösen a  téli szezonban szembeöt-
lő, amikor a csúcskategóriában egyet-
len igazi vetélytársnak számító berni 
Kornfeld nem tart aukciót. Míg a té-
len a  többi aukciósház egyetlen mil-
liós leütést produkált, a Kollernek ön-
magában 7 tétellel sikerült átlépnie 
ezt a határt. Közülük négy a svájciak 
Hodler mellett legkedveltebb festője, 
Albert Anker alkotása, ami jelzi, hogy 
a  háznak a  hazai művészek kategó-
riájában is sikerült tovább erősítenie 
pozícióját, pedig ebben a  szektorban 
a két nagy nemzetközi aukciósházzal 
is fel kell vennie a  harcot. Az  emlí-
tett Anker-képek éppúgy 1–2 millió 
közötti áron keltek el, mint Renoir 
és Monet egy-egy tanulmányjellegű, 
nem kiemelkedő tájképe. A  többna-
pos aukciósorozat csúcspontja azon-
ban Paul Signac 1902-es St. Tropez-i 
látképe volt, amely 3,45 millió fran-
kos leütése révén joggal vált az egész 
téli szezon legmagasabb áron eladott 
tételévé. A  néhány százezer frankos 
sávban olyan mesterek munkái keltek 
el, mint Kandinszkij, Chagall, Léger 
vagy Poliakoff, őket azonban nem 
életművi jelentőségű munkák képvi-
selték. Inkább számítottak kiemel-
kedőnek – Chaim Soutine csaknem 
egymillió frankig jutott lányportréja 
mellett – néhány kortárs mester, így 
James Rosenquist, John Chamberlain 
vagy Tony Cragg alkotásai, amelyek 
árban is felvették a versenyt a moder-
nekkel. A vezető tételek közül egye-
dül Pierre Bonnard 1–1,5 milliós becs-
értékkel indított parki jelenetére nem 
volt licit – a festményt jelenlegi német 
tulajdonosa 36 évvel ezelőtt ugyanen-
nél a háznál vette. A kínálatban ezút-
tal nem szerepelt magyar tétel. 

e. p.

A modern és a kortárs művészet ra-
jongói az  idén 12. alkalommal za-
rándokolhattak el Miamiba. Az Art 
Basel Miami Beach (ABMB) vásár 
a  minőséget és az  értékesítést ille-
tően is igen magas szinten teljesí-
tett. Közel 75 ezer látogató, köztük 
a  művészeti szakemberek színe-ja-
va sereglett itt össze a  világ min-
den részéből, hogy megmerítkezzen 
a nagyvásár mellett 22 szatellitvásár, 
valamint további kiállítások és prog-
ramok paradicsomi bőségében. 
Az ABMB mostanra Amerika veze-
tő művészeti vására lett, maga mögé 
sorolva két New York-i társát, a Lon-
donból kezdeményezett Frieze-t és 
az erősen megfakult Armory Show-t.

A kortárs művészet rendezvényei 
fontos részét alkotják a  társadal-
mi elit közösségi életének, s ehhez 
a floridai Miami remek hátteret biz-
tosít. A kortárs művészetet kiszolgá-
ló helyi infrastruktúra itt közel sem 
olyan fejlett, mint a nagy nemzetkö-
zi művészeti központok esetében. 
Galérianegyedek ugyan már létez-
nek, de színvonaluk még nem mér-
hető nemzetközi mércével, egyelő-
re kevés a  művészeti intézmények 
száma és a  kiállítóterek alapterüle-
te. Ezt a hiányosságot enyhíti a sváj-
ci Herzog & de Meuron építésziro-
da által tervezett Pérez Art Museum 
Miami decemberben megnyílt ha-
talmas épülete, ahol nyitó kiállí-

tásként az  Ai Weiwei-retrospektív 
mellett Yael Bartana és Monika 
Sosnowska munkái is szerepeltek. 
Itt kell még megemlíteni a  nem-
zetközi hírű magángyűjteménye-
ket, a Rubell-, a Margulies-, a de la 
Cruze-, a  Scholl- vagy a  Fontanals-
Cisneros-kollekciót, amelyek hatal-
mas épületekben, raktárházakban 
nyitottak kiállítóteret.

Miami és a világ más vásárvárosa i 
között a  legszembeötlőbb különb-
séget a  kiemelt jelentőségű vizuális 
edukáció mellett egyértelműen a kö-
zönség szórakoztatása jelenti. A  lu-
xusmárkák képviseletei egymással 
versengve igyekeznek valamilyen 
látványos művészeti projekt „farvi-
zén” megjelenni és azokhoz kapcso-
lódó exkluzív fogadásokat szervezni. 
A társművészeteket is felölelő, hajna-
lig tartó rendezvényeket napközben 
kellemes hangulatú művészeti prog-
ramok váltják. A  galériák standjain 
is több idő jut a  műkereskedők és 
a  gyűjtők, művészeti szakemberek 
közötti kommunikációra.

Az ABMB vásáron kiállító 258, 
modern és kortárs művészetet kép-
viselő galéria több mint 30 országból 
érkezett. Megint az  Egyesült Álla-
mokból és Kanadából jött a  résztve-
vők közel fele. A  britek és a  néme-
tek 30-30 kiállítóval voltak jelen, 
a franciák hússzal, Olaszország, Spa-
nyolország és Svájc pedig körülbe-

lül 10-10 galériával képviseltette ma-
gát. Kisebb létszámmal zárkóztak fel 
a nemzetközi művészeti színtér elit-
csapatához a belgák (8), az osztrákok 
(6) és a dánok (4). A 28 latin-amerikai 

galéria közül a 15 brazil kiállító ve-
zette a sort, kisebb számban érkeztek 
a mexikóiak (4) és az argentinok (3). 
Érdekesség, hogy a 11 kínai galériá-
ból csak kettő volt tősgyökeres hazai, 
a  többi Kínában is működő nagyne-
vű külföldi. A többi ázsiai ország kö-
zül két-két galéria vett részt Indiából, 
Japánból és Dél-Koreából. Az európai 
kontinens teljes keleti térségét az Art 
Basel vásárokon rendszeresen kiállító 
varsói Foksal galéria képviselte.

A novemberi New York-i aukció-
kon született rekordok bizakodásra 
késztették az  ABMB-n kiállító mű-
kereskedőket. Nagy nevek, sztármű-
vészek, sőt monumentális művek is 

szerepeltek a  standokon. Az  általá-
nos programban modern galériák is 
bemutatkoztak, például a müncheni 
Galerie Thomas, a montreali Landau 
Fine Art és a párizsi Galerie 1900–
2000, amelyek többek között Picas-
so, Picabia, Klee, Chagall, Duchamp 
és Man Ray műveit hozták el. A kor-
társak közül a  mumbai Chemould 
Prescott Road a népszerű Jitish Kal-
lat és Shilpa Gupta műveit tárta a kö-
zönség elé. A  New York-i/londoni 
David Zwirner galéria standján Jeff 
Koons acél játékelefántja – biztonsá-
gi őr felügyelete mellett – 22 millió 
dollárért várta új gazdáját. A 14 vá-
rosban galériát működtető Gagosian 
kiállításán Koons egy még monu-
mentálisabb műve, a masnival átkö-
tött óriás húsvéti tojás kápráztatta 
el a közönséget 9 millióért. A berli-
ni Neugerriemschneider galéria szá-
mára a kubai Jorge Pardo egy lakás 
enteriőrjének rendezte be a stand te-
rét, ahol olcsó színes textíliák fedték 
a  falakat, a  művész által tervezett 
lampionok világították meg a  teret, 
és szófákon, fotelekben pihent meg 
a közönség.

Az Art Basel projektjein belül 
a Kabinett-program keretében 22 ga-
léria standján, szeparált térben kap-
tak helyet a kurátorok által rendezett 
kiállítások. A New York-i Lehmann 
Maupin galéria minitárlatán Tracey 
Emin művei szerepeltek, akinek to-

vábbi munkáit Észak-Miami kor-
társ művészeti múzeumában lát-
hatták az  érdeklődők. Az  osztrák 
Krinzinger galéria a  Bécsben, Srí 
Lankán és a  zalai Petőmihályfán 
működő artist-in-residence progra-
mokon részt vevő művészek alkotá-
sait mutatta be, köztük Csákány Ist-
ván, Kaszás Tamás és Kokesch Ádám 
munkáit.

A Positions szekcióban 16 galéria 
vett részt feltörekvő művészek egyé-
ni kiállításaival, a  szöuli One and 
J. galéria például a koreai Seung Yul 
Oh multimédia-műveit tárta a  kö-
zönség elé. A Nova szekció az elmúlt 
három évben készült alkotásokat so-
rakoztatott fel 34 kiállítótól. A vásár 
legújabb szekciója az Editions, ahol 
a  nyomatok mellett sokszorosított 
műtárgyak is helyet kapnak, itt állí-
tott ki a  New York-i Pace Prints és 
a londoni Paragon Press is. A kültéri 
szoborprojekt keretében az idén már 
30 nagyméretű munkát helyeztek 
el a Bass Museum of Art előtti Col-
lins Parkban. Social Animals (Tár-
sas lények) címmel Nicholas Baume 
kurátor válogatásában a  vásáron 
részt vevő galériák standjáról kerül-
tek ki a köztérre többek közt Mark 
di Suvero, Richard Long és Thomas 
Houseago alkotásai.

Miamiban az  idén először szere-
pelt magyar galéria szatellitvásáron, 
egyszerre kettő is. A Faur Zsófi Ga-
léria a  Scope, a  Flux Galéria pedig 
az Untitled rendezvényen képviselte 
a magyar színeket. Mindkét kiállító 
standján a jelentős érdeklődést sike-
res értékesítés is követte.

baGyó anna

Téli aukciók Svájcban

Csak a Kollernek ment igazán jól

Art Basel Miami Beach

Amerika vezető művészeti vására

Jeff Koons műve a Gagosian standján
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Lucio Fontana: Térkoncept. Természet, 1967
réz, 25,3 cm, 440/500 példány

James Rosenquist: Nővérsikolyok, 1987
olaj, vászon, 152,4x48,9 cm
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Árverés

A meglehetősen visszafogott őszi 
idénykezdés után várható volt, hogy 
az  év végi hajrához érve megsok-
szorozódnak az  árverések a  könyv-
piacon. Így is lett: november 15. 
és december 19. között 16 auk-
ciót rendeztek, amelyeken szín-
re lépett a Nyugat, a Bihar (Debre-
cen), a Szőnyi, a Crystal (Debrecen), 
a Honterus, a Studio, a Központi (két-
szer), a Psyché, a Laskai Osvát (Esz-
tergom), az Opera, a Babel és az Aba-
új (Kistokaj) antikvárium, valamint 
az  Árverés 90 Bt., a  Portobello 
aukciósház, online árverésen pedig 
a Múzeum Antikvárium. 

A Nyugat antikvárium 537 da-
rabos kínálatából 121 tételt tartal-
mazott az  antikvár aukciókon egy-
re elterjedtebbé váló „mindent bele” 
blokk. Az  aprónyomtatványok, do-
kumentumok, folyóiratok, fotók, ka-
talógusok, kéziratok, reklámanya-
gok között most is sokféle különleges 
darabra lehetett licitálni. Érdekes-
ség, hogy az  ez alkalommal elkelt 
tételek többsége vételi megbízók 
birtokába került. A  budapesti egy-
séges hálózat (Budapest és környé-
ke) betűrendes távbeszélő névsora 
(1943) 9 ezerről 13 ezer forintot ért. 
A  Csepel Weiss Manfréd Varrógép-
gyár színes zománc reklámtáblája 
kisebb sérüléssel került terítékre, de 
25 ezerről így is megért valakinek 
37 ezer forintot. Kalapács alá 
került a  Khuen-Héderváry csa-
lád – amelynek utolsó tagja, Ká-
roly gróf (1888–1960) nagybirto-
kos, politikus volt – 35 darabból 
álló fotógyűjteménye, amelynek 
felvételeit feltehetően Khuen-
Héderváry Károly első felesége, 
Nemes Margit készítette 1941-
ben. A  hédervári kastély törté-
nete szempontjából forrásértékű 
felvételeket tartalmazó album 
10 ezerről indult, és egy telefo-
non licitáló küzdött érte egy vé-
teli megbízóval, végül az utóbbi 
győzött 23 ezer forinttal. Ezen 
az aukción szerepelt egy menü-
lap is, annak a díszebédnek a do-
kumentuma, amelyet a  Magyar Ki-
rályi Térképészeti Intézet rendezett 
Horthy Miklós névnapja alkalmából 
1937. december 6-án. A  menülapot 
a  kormányzó fotójával díszítették, 
de az nem derül ki, hogy az ünne-
pelt jelen volt-e az eseményen. Min-
denesetre a résztvevők a következő-
ket fogyaszthatták: borjúraguleves, 
sonka Colbert módra, libasült rizs-
zsel és vegyes salátával, tejszínes ká-
véfánk, feketekávé, bor. A  menüla-
pot szerencsés vevője kikiáltási áron, 
2500 forintért vihette haza. A köny-
vek közt Bársony István vadásztör-
téneteiből három is szerepelt a kíná-
latban. A legsikeresebben a Víg világ. 
Mulattató történetek, kalandok, ado-
mák a vadász-, erdész- és gazdaélet-
ből című (Budapest, 1897) kötete 
szerepelt: 16 ezerről 24 ezer forin-
tért cserélt gazdát. Kis János fordítá-
sában jelent meg a Görög és római 
mythologia című (Pozsony, 1805) 
kötet Seipp Károly Keresztély és Wé-
ber Simon Péter antik gemmák után 
készített rézmetszeteivel. A  kötet 
15 ezerről 35 ezer forintot is meg-
ért valakinek. A Hevesy Iván és Dé-
vai Béla munkája, A  film kulissza-
titkai (Budapest, 1928) – Bortnyik 
Sándor tervezte borítóval, felvágat-
lan állapotban – iránt indult licitver-

seny 7500-ról 32 ezer forintig tar-
tott. A Magyar Történeti Életrajzok 
sorozatában jelent meg Márki Sán-
dor II. Rákóczi Ferenc 1676–1735 
című (Budapest, 1907–1910) munká-
jának három kötete, ez 36 ezerről in-
dulva 150 ezer forintért kelt el. A bé-
csi sebész és szülészorvos, Raphael 
Steidele munkáját Gellei Mihály for-
dította magyarra Magaviselésére 
rendmutató regulák […] a  terhes, 
szülő és gyermekágyas asszonyok-
nak hasznára címmel (Buda, 1789). 
A ritka kötet még nem szerepelt auk-
ción, így a  téma gyűjtői 60 ezerről 
120 ezer forintig küzdöttek megszer-
zéséért. A 150 éve született Gárdo-
nyi Géza (1863–1922) külön blokkot 
kapott a katalógusban, és itt született 
meg az aukció rekordleütése. Egy 34 
darabból álló, Gárdonyihoz kapcso-
lódó dokumentumgyűjtemény (kéz-
iratok, köztük az író levelei, fényké-
pek, gyászjelentés) 950 ezer forintos 
kikiáltási áron az  egri Dobó István 
Vármúzeum birtokába jutott.

Több mint száz érdeklődő és gyűj-
tő várta az árverésről árverésre erő-
sebb kínálattal jelentkező Sző-
nyi antikváriumának aukcióját 
az Apáczai Kiadó Molnár Ferenc Ter-
mében. A mostani kínálat erősségét 
jelzi, hogy a százezer forint feletti le-
ütések száma 20 lett, és ezek között 
volt egy milliós is. A  több kötetből 

álló sorozatok, lexikonok mindig si-
keresen szerepelnek Szőnyiéknél, 
most is így történt. Alfred Brehm 
Az állatok világának (Budapest, é. n.) 
teljes sorozata 75 ezerről 105 ezer, 
Az Osztrák–Magyar Monarchia írás-
ban és képben (Budapest, 1886–
1901) 21 kötete 360 ezerről 460 ezer 
forintot ért. Csokonai Vitéz Mihály 
Dorottya, vagyis a  dámák diadal-
ma a  fársángon című műve először 
1804-ben jelent meg. Ezen az  auk-
ción a  második kiadását (Nagyvá-
rad, 1808) indították 80 ezerről, és 
kisebb meglepetésre a  gyűjtők 120 
ezer forintra verték fel az  árát. Ez 
azért érdekes, mert a Központi júniu-
si aukcióján ugyanez a mű 80 ezres 
indulóáron beragadt. 

Az árverést vezető Szőnyi Endre 
kifejezte afeletti örömét, hogy a sza-
kácskönyvek újra „szárnyaltak”. 
Némi visszaesés tényleg volt az utób-
bi időben a gasztronómiai tételeknél, 
de csak azért, mert egyik árverező-
ház sem tudott említésre méltó rit-
kaságot a piacra dobni, Szőnyiéknek 
viszont sikerült néhány különleges-
séggel gazdagítaniuk a  kínálatot. 
Czifray István Magyar nemzeti sza-
kácskönyvének nyolcadik kiadásáért 
(Budapest, 1888) 12 ezerről 34 ezer, 
Saint Hilaire Jozéfa A valódi szakács-

ság című (Budapest, 1909) főzőköny-
véért 8 ezerről 22 ezer, míg a Való-
di szakácsság vagy legújabb alapos és 
teljes pesti szakácskönyvéért (Pest, 
1863) 12 ezerről 32 ezer forintot ad-
tak – mind a  három kötetet vételi 
megbízók vitték el a teremben 
licitálók elől. Báró Radvánszky 
Béla (1849–1906) művelődés-
történeti író, koronaőr fő műve, 
a Magyar családélet és háztar-
tás a XVI. és XVII. században 
(Budapest, 1879–1896) három 
kötete a  gasztronómiai blokk-
ban kapott helyet, és 36 ezerről 
125 ezer forintos rekordössze-
gért került egy telefonon licitá-
ló birtokába. A Hajnal – arcké-
pekkel és életrajzokkal díszített 
album (Pest, 1865) Marastoni 
József litográfiáival ugyancsak 
jó kört futott, 36 ezerről 120 
ezer forintra emelkedett az ára. 
Összesen 201 acélmetszetet és 
három díszcímlapot tartalmaz 
Hunfalvy János és Rohbock Lajos 
munkája, a  háromkötetes Magyar-
ország és Erdély eredeti képekben 
(Darmstadt, 1856–1864), melynek 
komplett példánya egyre ritkábban 
fordul elő árveréseken, de itt most 
egy teljes mű 360 ezerről 410 ezer 
forintig vitte. 

Továbbra is keresettek a  dedikált 
első kiadások. Karinthy Frigyes Uta-

zás Faremidóba (Gulliver ötödik 
útja) című (Budapest, 1916) mű-
vének 1917 májusában Schöpflin 
Aladár számára dedikált példá-
nya kisebb licitversenyt ered-
ményezett, amely 80 ezerről 
155 ezer forintig tartott. Krúdy 
Gyula Bukfenc című (Budapest, 
1918) kötete is dedikálva ke-
rült terítékre, ez 60 ezerről 120 
ezer forintot ért. Johann Elias 
Ridinger (1698–1767) német fes-
tő és rézmetsző elsősorban vad-
állatok és vadászatok ábrázoló-
jaként ismert. Ezen az  aukción 
a Türkischer Pferdeaufputz című 
(Augsburg, 1752), 36 rézmetsze-
tes lovas képet tartalmazó albu-

ma került aukcióra, és hat metszet hi-
ánya ellenére 300 ezerről 430 ezer 
forintot adtak érte. Matthäus Seutter 
Atlas minor praecipua orbis terrarum 
imperia című (Augsburg, é. n.), a 

XVIII. század közepén megjelent at-
lasza 450 ezerről indulva, hosszú li-
citverseny után 1,25 millió forinttal 
hozta el az árverés rekordleütését.

A Honterus antikvárium most 
is ragaszkodott a 600 feletti kínálat-

hoz, de az előző aukciókhoz képest 
gyengébb anyagot tudott csak ösz-
szegyűjteni, így a  615 tételből 166 
visszamaradt. Balogh Pál A  népfa-
jok Magyarországon című (Buda-
pest, 1902) kötete szép állapotban 
és komplett térképmelléklettel 40 
ezerről 70 ezer forintot ért. Edward 
Browne (1642–1708) II. Károly ki-
rály orvosa volt, akit 1668-ban a ki-
rályi tudós társaság, a Royal Society 
keleti útra küldött. Az idegen utazók 
közül ő írta a  legpontosabb beszá-
molót a  korabeli Magyarországról. 
A Relation de plusieurs voyages faits 
en Hongrie, Austriche, Servie, Styrie 
című (Párizs, 1674) mű első francia 
nyelvű kiadása 120 ezres kikiáltási 
árat kapott, és nem kis meglepetésre 
egy telefonon licitáló ennyiért meg is 
kapta. Kassics Ignác Érdem koszorúk 
vagy értekezés A  Felséges Austriai, 
Császári és Királyi uralkodó Házat 
illető Jeles Rendekrül című (Bécs, 
1840) kötete szintén szép állapot-
ban került kalapács alá, így 40 ezer-
ről csak 130 ezer forintért lehetett 
hazavinni. May Károly műveinek 
megszerzése sokszor a Verne Gyu-
la-kötetek licitversenyéhez hason-
lít, most is ez történt. A  félelmetes 
című (Budapest, 1910) úti elbeszélé-
sének megszerzése 7 ezerről 60 ezer 

forintjába került új tulajdonosának. 
Az  aukció rekordleütése Joannes 
Miller Epitome vicissitudinum et 
rerum memorabilium de libera regia 
ac metropolitana urbe Budensi című 
(Buda, 1761) kötetéhez fűződik. Két 

telefonon licitáló jóvoltából 
200 ezerről 230 ezer forintos 
leütés született. 

Többszöri ígérgetés után 
végre visszatért a Studio an-
tikvárium csapata. Komoly, 
547 tételes kínálatuk erősségét 
jelzi, hogy tucatnál több, száz-
ezer forint feletti leütés szüle-
tett. Jean-Jacques Barthelemy 
Az  ifjú Anacharszis’ utazása 
Görög-Országban című (Ko-
lozsvár, 1820), hét kötetben 
megjelent műve népszerű re-
gényes leírás az  i. e. IV. szá-
zad görög világáról. A rézmet-
szetű címképeket és térképeket 
tartalmazó mű komplett álla-
potban nagyon ritka, két te-

lefonáló 80 ezerről 180 ezer forint-
ra verte fel az  árát. Decsy Sámuel 
Osmanografia, azaz a  török biroda-
lom természeti, erkölcsi, egyházi, pol-
gári s hadi állapotjának és a magyar 
királyok ellen viselt nevezetesebb ha-
dakozásainak summás leírása című 
(Bécs, 1789), háromkötetes munkája 
is 80 ezerről indult, de ezért már 220 
ezer forintig küzdöttek a  jelenlévők. 
A kö zelmúltban reprint kiadásban is 
megjelent Telehor folyóirat Moholy-
Nagy-különszáma (Brno, 1936) rend-
kívül ritkának számít, így 150 ezer-
ről 360 ezer forintig licitáltak érte. 
Pilinszky János Trapéz és korlát című 
(Budapest, 1946) első versesköte-
te mindössze 200 példányban jelent 
meg, a Spira György történésznek de-
dikáltat most 80 ezerről 180 ezer fo-
rintért vihette haza szerencsés vevő-
je. Az árverés rekordleütése Csokonai 
Vitéz Mihály Méltóságos királyi taná-
csos Somssich Lázár úr ódája méltó-
ságos Rhédey Lajos cs. kir. kamarás 
őnagyságához című (Bécs, 1803), há-
rom alkalmi költeményt tartalmazó, 
mindössze 16 oldalas kötetéhez fű-
ződik. A  nap leghosszabb licitverse-
nyét egy vételi megbízó nyerte, aki-
nek 300 ezerről 700 ezer forintot ért 
meg az unikális ritkaság.

horváth DeZső
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Aukciós naptár
nap óra axio tárgytípus árverező árverés helye kiállítás helye ideje

A  logóval jelölt aukciókon online lehet licitálni és/vagy az axioart.com címen a katalógusok megtekinthetők.

01. 23. 17.00 műtárgy Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
01. 25. 11.00 22. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén az árverés hetén
01. 29. 18.30 Soha többet harmadszor! / minden, ami szocreál 1945–1963 Pintér Galéria és Aukciósház V., Falk Miksa u. 10. az árverés helyszínén az előző héten
01. 30. levelezési papírrégiség Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet www.bedo.hu
01. 31. 17.00 numizmatika, militaria Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
02. 01. 11.00 23. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén az árverés hetén
02. 01. 18.00 filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten
02. 08. 11.00 24. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén az árverés hetén
02. 13. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
02. 13. 18.00 35. ékszerlicit OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt. OREX Óra- és Ékszerszalon, VI., Andrássy út 64. az árverés helyszínén www.orex.hu
02. 15. 11.00 25. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén az árverés hetén
02. 15. 18.00 filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten
02. 20. 17.00 műtárgy Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
02. 22. 11.00 26. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén az árverés hetén
02. 22. 09.30 19. Nemzetközi Árverés Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten
02. 26. 18.30 Művészeti aukció / festmény, műtárgy, szobor, ezüst, porcelán, Zsolnay Pintér Galéria és Aukciósház V., Falk Miksa u. 10. az árverés helyszínén az előző héten
02. 27. levelezési papírrégiség Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet www.bedo.hu
02. 28. 17.00 numizmatika, militaria Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
03. 01. 18.00 filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten

Nyugat, Szőnyi, Studio Antikvárium, Budapest

Közgyűjteménybe kerültek a Gárdonyi-dokumentumok

Johann Elias Ridinger: Türkischer Pferdeaufputz 
Augsburg, 1752

Matthäus Seutter: Atlas minor 
Augsburg, é.n.
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A38 Kiállítóhely
Petőfi híd budai hídfő, ny.: H.–Szo. 11–19
duliskovich bazil: Közelebb,  II. 19–III. 15.

acb Galéria
VI., Király u. 76. Ny.: K.–P. 14–18
analóg,  II. 2-ig

Ari Kupsus Gallery
VIII., Bródy S. u. 23/b. Ny.: K.–P. 12–18, Szo. 11–14
Nagy Gábor,  II. 7–21.
Orr Máté,  II. 7–21.

Art9 Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K.–P. 14–18
Mátrai Erik–Ráskai Szabolcs,  II. 4–21.

Art Salon / Társalgó Galéria
II., Keleti Károly u. 22. Ny.: H.–P. 11–19
Csáki Róbert,  II. 7-ig
PaF,  II. 14–III. 29.

2B Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: H.–P. 14–18
Fekete–Nagy család kiállítása,  II. 10–III. 4.

Barabás-Villa Galéria
XII., Városmajor u. 44. Ny.: H.–P. 10–18, Szo. 10–12
HaiKu/5KOR Képzőművész Csoport,  II. 20–III. 7.

BMK Galéria
XI., Etele út 55. Ny.: H.–P. 9–19
Klösz György emlékkiállítása,  I. 28–II. 15.
Ludmann Mihály festőművész,  II. 18–III. 8.

BTM – Budapest Galéria
III., Lajos u. 158. Ny.: K.–V. 10–18
Molnár László festőművész,  II. 6–III. 16.

BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108. Ny.: K.–V. 10–18
Filp Csaba: a hiány adott,  I. 26-ig
a fekete szép,  I. 26-ig

BTM – Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12. Ny.: K.–V. 10–18
budapesti merítés,  III. 2-ig

cARTc / AQB
XXII., Nagytétényi út 48–50. Ny.: H.–P. 10–18
Kölcsönhatás,  II. 28-ig

Chimera-Project
VII., Klauzál tér 5. Ny.: K.–Szo. 15–18, Cs. 15–20
Kerekes Péter jános,  I. 23–II. 20.

CULTiRiS Galéria
XIII., Szt. István krt. 26. Ny.: H.–P. 10–19, Szo. 10–14
inkey alice fotóművész,  II. 22-ig

Cseh Centrum
VI., Szegfű u. 4. Ny.: H.–P. 10–18
a 2012-es Pilseni Rajzbiennále munkái,  II. 28-ig

Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóháza
XVII., XVI. u. 1. Ny.: Szo. 14–18
Homályból a fényre,  III. 31-ig

Deák Erika Galéria
VI., Mozsár u. 1. Ny.: Sze.–P. 12–18, Szo. 11–16
MuNTadaS,  II. 1-ig
bullás józsef,  II. 14–III. 29.

Duna PArt Galéria
VI., Váci út 1–3. (West End), Ny.: H.–Szo. 9–18
Kovács Péter Kó-Pé, urbancsok Róbert, Szekeres 
Karrus imre,  II. 9-ig

E-Galéria
V. Falk Miksa u. 8. Ny.: K.–P. 10–18
Tankó judit iparművész,  I. 28–III. 10.

Erdős Renée Ház
XVII., Báthory u. 31. Ny.: K.–V. 14–18
a Rákos-menti képző- és iparművészek,  II. 16-ig
Viczián Pál fotóművész,  II. 22–III. 22.
Erlin Galéria
IX., Ráday u. 49. Ny.: H.–P. 14–18
Fiat Lux évzáró csoportos kiállítás,  I. 31-ig
Narrative Moments ii. – bibekananda Santra és 
bhaskar Hazarika képzőművészek,  II. 5–III. 4.
Ezüstgaléria / MOM Park
XII., Dolgos u. 2/2. Ny.: H.–P. 11–18, Szo. 10–13
Káprázat – csoportos ékszerkiállítás,  II. 16-ig
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
IX., Ráday u. 18. Ny.: K.–P. 10–18, Szo. 10–14
a Sárkányos Cégér alatt: Hikman béla 
műlakatos mester és Szabó béla festőművész 
alkotásai,  I. 24–III. 22.
Ferencvárosi Pincegaléria
IX., Mester u. 5. Ny.: K.–Szo. 10–18
Mester és tanítvány iii. – bukta imre és bernáth 
dániel,  I. 23–II. 19.
Fészek Galéria
VII., Kertész u. 36. Ny.: H.–P. 14–19
Kecseti Gabriella,  I. 31-ig
Ötvös Zoltán: Fa-Víz-Kép,  II. 7-ig
Márton Enikő,  II. 4–28.
Haris László,  II. 11–III. 7.
Fiktív Gastrogaléria
VIII., Horánszky u. 27. Ny.: H.–V. 12–24
Kerékgyártó jános: Én csak itt vagyok,  III. 2-ig
FISE Galéria
V., Kálmán Imre u. 16. Ny.: H.–P. 13–18
Fresh Fishes 6.,  I. 24-ig
a PTE kerámia szakos hallgatói,  I. 28–II. 14.
Horváth ildikó grafikusművész,  II. 18–III. 7.
Francia Intézet
I., Fő u. 17. Ny.: K.–P. 10–19
Sylvester Katalin,  I. 22–II. 21.
FUGA / Budapesti Építészeti Központ
V., Petőfi Sándor u. 5. Ny.: H.–V. 10–21
Vancsó Zoltán: álomvölgy,  II. 9-ig
Gaál Imre Galéria
XX., Kossuth L. u. 39. Ny.: K.–V. 10–18
baksay józsef festőművész,  I. 22–III. 2.
ádám judit festőművész,  II. 5–V. 11.
Galéria 12 Kávézó
XII., Hajnóczy J. u. 21. Ny.: H.–Szo. 14–22
Székács Zoltán,  I. 27–II. 15.
Németh andrea,  II. 17–III. 8.
Galéria 13 Soroksár
XXIII., Hősök tere 13. Ny.: Sze.–P. 14–18
bálint istván: Ötödik utca,  II. 21-ig
Galéria Lénia
II., Széher út 74. Ny.: K. 16–20, Szo. 14–18
Túry Mária, Kádár Katalin, Kádár György,  II. 5-ig
Galéria Neon
VI., Nagymező u. 47. Ny.: H.–P. 14–18
Halász andrás: Vallás 1979,  I. 24-ig
Lengyel andrás,  II. 3–III. 7.

Godot Galéria
XI., Bartók Béla út 11–13. Ny.: K.–P. 9–14, Szo. 10–13
Várhelyi Tímea festőművész,  II. 22-ig
bukta imre-osztály, MKE,  II. 26–III. 1.

Higgs Mező
V., Hercegprímás u. 11. Ny.: H.–P. 10–18
antal balázs: Solo show,  I. 31-ig

Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103. Ny.: Sze.–V. 10--18
Hagyomány és átváltozás – jávai wayang bábok 
és Gaál józsef kortárs alkotásai,  VIII. 31-ig

Inda Galéria
VI., Király u. 34. Ny.: K.–P. 14–18
Máriás istván aka Horror Pista,  I. 31-ig

Iparművészeti Múzeum
IX., Üllői út 33–37. Ny.: K.–V. 10–18
Textil+– a 4. Textilművészeti Triennálé 
anyagából válogatott kiállítás,  II. 2-ig

Józsefvárosi Galéria
VIII., József krt. 70. Ny.: H.–P. 9–18, Szo. 10–15
Sára Ernő grafikus kiállítása,  II. 1-ig

Jurányi Galéria
II., Jurányi u. 1. Ny.: H.–V. 9–22
Medve Zsuzsa: Hatezer feketefej,  I. 26-ig
Kocsi Olga,  II. 7–III. 21.

Kárpát-haza Galéria
V., Bajcsy-Zsilinszky út 52. Ny.: H.–P. 8–16.30
Nagy jános szobrászművész,  I. 21–II. 17.

kArton Galéria
V., Alkotmány u. 18. Ny.: H.–P. 13–18
Magyar hippik,  II. 7–III. 28.

Kassák Múzeum
III., Zichy-kastély, Fő tér 1. Ny.: Sze.–V. 10–17
design tett: Társadalomformáló design Kassák 
Lajos munkásságában,  III. 9-ig

Kempinski Galéria
V., Erzsébet tér 7–8. Ny.: H.–V. 9–20
Csernus Tibor: Párizs vonzásában,  I. 31-ig
Molnár Levente szobrászművész,  I. 31-ig
Kogart Kortárs Gyűjtemény,  II. 4–V. 5.

Kisterem
V., Képíró u. 5. Ny.: K.–P. 14–18
albert ádám: a bauxit-krízis,  I. 21–II. 25.

Klauzál13 Könyvesbolt és Kortárs Galéria
VII., Klauzál tér 13. Ny.: K.–P. 12–18, Szo. 10–16
Merítés: Szöllősi Tibor festőművész,  I. 24–II. 24.

Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. Ny.: H.–V. 10–18
Somodi ildikó textilművész,  II. 4-ig
analóg – MaOE Fotóművészeti Tagozat,  II. 7–28.
Kótai józsef, Máté jános, Muharos Lajos 
ötvösművészek,  II. 12–28.
Szabados árpád képzőművész,  II. 17–III. 9.
Somogyi Márk fotókiállítása,  II. 18–III. 9.
Pájer Emília textilművész,  II. 18–III. 9.
HiHi galériája – Hegedűs istván,  II. 18–III. 9.
60 év, 60 diakép, 60 grafikus,  I. 13–II. 16.

Knoll Galéria
VI., Liszt F. tér 10. Ny.: K.–P. 14–18.30, Szo. 11–14
birkás ákos: szabadságharc,  I. 23–III. 22.

Kogart Ház
VI., Andrássy út 112. Ny.: H.–V. 10–18
Párás hegyek, illatos virágok – hagyományos 
kínai tusfestészet a 19–20. században,  III. 16-ig

Latarka Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: H.–P. 10–18
Lányok tudják, a fiúk nem,  I. 20-ig
LaYERS – Kortárs kollázs,  I. 23–II. 5.

Léna & Roselli Galéria
V., Galamb u. 10. Ny.: H.–P. 11–18
For Sale 4. Plakát, kollázs, grafika az 1970-es 
évektől napjainkig,  II. 5-ig
Oleg Kulik,  II. 7–III. 9.

Lengyel Intézet
VI., Nagymező u. 15. Ny.: H.–Cs. 9–17
agnieszka Holland arcai,  I. 31-ig

Liget Galéria
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. Ny.: Sze.–H. 14–18
Káldi Kata: illetlenség,  II. 28–III. 27.

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Ny.: K. 10–20, Sze.–V. 10–18
Oleg Kulik, blue Noses, josip Vaništa,  II. 6–III. 9.
Liquid Labyrinth: Fabrizio Plessi,  I. 30–IV. 13.
az égbolt másik fele. Válogatás a Ludwig 
Múzeum gyűjteményéből,  VI. 1-ig

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Ny.: H.–P. 14–19, Szo.–V. 11–19
Kudász Gábor arion: Memorabilia,  I. 24–III. 9.
Féner Tamás: -tól-ig 1952–2013,  I. 17–III. 2.

Magyar Műhely Galéria
VII., Akácfa u. 20. Ny.: H.–P. 10–17
bódis barnabás: Hoppá, Kassák!,  I. 31-ig
bada Tibor,  II. 5–28.

Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2. Ny.: K.–V. 10–18
Rozsda Endre. az idő ölelésében,  III. 2-ig
Új szerzemények Vaszary jános képeiből,  II. 2-ig
bálint Endre életmű-kiállítása,  II. 1–V. 25.

Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16. Ny.: K.–V. 10–18
a kód: bethlen 1613,  II. 2-ig
Robert Capa: a játékos,  I. 26-ig

Medence Salon & Concept Store
IX., Pipa u. 4. Ny.: H.–P. 10–18
Szemethy Orsolya: Síszezon,  I. 15–II. 14.

Melange Galéria
V., Markó u. 3. Ny.: H.–P. 11–18, Szo. 11–14
januári bazár,  I. 24-ig
Kondor–Szalay kiállítás,  II. 1–III. 1.

Millenáris
II., Kis Rókus u. 16–20. Ny.: H.–V. 11–19
bartos Erika: bogyó és babóca,  I. 19–II. 2.

Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 22. Ny.: K.–P. 12–18
Farkas dénes: Credo,  II. 7-ig
borsos Róbert: Élni így is lehet,  II. 12–IV. 4.

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI., Ménesi út. 65. Ny.: Cs.–Szo. 10–18
dabóczi Mihály és Palatinus Viktória,  II. 14-ig

Műcsarnok
XIV., Dózsa Gy. út 37. Ny.: K.–V. 10–18, Cs. 12–20
julia Stoschek Collection,  II. 23-ig
duliskovich bazil: Plan b,  I. 26-ig
Shilpa Gupta,  I. 26-ig

MÜSZI
VIII., Blaha Lujza tér 1. Ny.: H.–P. 10–18
Németh Gyula,  I. 25-ig
Fusz Mátyás: Ostrom,  I. 29–II. 9.

Óbudai Társaskör Galéria
III., Kiskorona u. 7. Ny.: K.–V. 15–19
a figyelem útjai: Kondor attila,  I. 26-ig
Füstbe ment terv: Szabó ádám,  II. 5–III. 2.

ÓKK / San Marco Galéria
III., San Marco u. 81. Ny.: H.–P. 9–16
Takács Klára és Gábor istván,  II. 14–28.

Ökollégium Art Galéria
III., Szél u. 11–13. Ny.: H.–P. 10–18
FényképáSZok újratöltve,  II. 9-ig

Párisi Galéria Művészeti Szalon
VI., Andrássy út 39. Ny.: H.–V. 10–22
a Zsolnay-forma gazdagsága,  III. 10-ig

Park Galéria
MOM Park, XII., Alkotás u. 53. Ny.: H.–V. 7–24
baglyas Erika,  III. 22-ig

Petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi Mihály u. 16. Ny.: K.–V. 10–18
betűről betűre,  II. 23-ig

Platán Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: K.–P. 11–19
Lilith Öröksége Művészcsoport,  I. 9–16.

Rákoscsabai Közösségi Ház
XVII., Péceli út 222. H., Ny.: Cs. 8–21, Sze. 14–21, P. 11–20
juhász M. Miklós grafikusművész,  II. 7–28.

Symbol Art Galéria
III., Bécsi út 56. Ny.: H.–V. 12–19
Fábián Zoltán festőművész,  II. 4–11.
Gaál Tamás szobrászművész: Kádak,  II. 28-ig

Szatyor Bár és Galéria
XI., Bartók B. út 36. Ny.: H.–P. 10–20
Városi legendák, csoportos kiállítás,  II. 9-ig

Szépművészeti Múzeum
XIV., Dózsa Gy. út 41. Ny.: K.–V. 10–18, Cs. 10–22
Caravaggiótól Canalettóig,  II. 16-ig
az eszmény diadala – Raffaello. Reneszánsz rajzok 
és metszetek a múzeum gyűjteményéből,  III. 30-ig

TAT Contemporary Art Gallery
V., Semmelweis u. 17. Ny.: K.–P. 14–19
isabella Nurigiani, Roberto Vignoli,  I. 30–II. 22.

TIT Stúdió Egyesület
XI., Zsombolyai u. 6. Ny.: H.–P. 10–17
juhász M. Miklós és Krasznai jános,  II. 2-ig

Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41. Ny.: K.–V. 16–19
Mint a madár. Madárökológia a kortárs 
képzőművészetben,  I. 26-ig
david Nuur kiállítása,  II. 7–III. 23.

Tranzit 
VI., Király u. 102., Ny.: H.–P. 10–15
(roma) Szerződés az etnikai hovatartozás 
eladásáról,  II. 14-ig

TRAPÉZ
V., Henszlmann Imre u. 3. Ny.: K.–P. 14–18
jay Tan,  II. 14-ig

Várfok Galéria
I., Várfok u. 11. Ny.: K.–Szo. 11–18
Misetics Mátyás: utópia,  I. 23–II. 22.

Várfok Project Room
I., Várfok u. 14. Ny.: K.–Szo. 11–18
Flavia Pitis: illúzióba merülve,  I. 23–II. 22.

Várnegyed Galéria
I., Batthyány u. 67. Ny.: K.–Szo. 11–18
Régi és Új Hungarikonok,  I. 23–II. 22.

Vasarely Múzeum
III., Szentlélek tér 6. Ny.: K.–V. 10–17.30
bálványos Levente és Franz Riedl,  II. 9-ig

Vigyázó Sándor Művelődési Ház
XVII., Pesti út 113. Ny.: H.–P. 8–21
Karsai Zsigmond festőművész,  II. 19-ig
Ember az embertelenségben,  II. 25–III. 12.

VILTIN Galéria
V., Széchenyi u. 3. Ny.: K.–P. 12–18, Szo. 11–17
ÖT, csoportos kiállítás,  I. 25-ig
borsos Lőrinc,  III. 8-ig
Szabó Klára Petra,  I. 29–III. 1.

Vintage Galéria
V., Magyar u. 26. Ny.: K.–P. 14–18
Modern Magyar Fotográfia,  I. 24-ig
bálint Endre,  II. 4–28.

Vízivárosi Galéria
II., Kapás u. 55. Ny.: K.–P. 13–18, Szo. 10–14
Schéner Mihály emlékkiállítása,  I. 30-ig

VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Villa, Honvéd u. 2–4.
Kondor béla művészete,  III. 4-ig
DEBRECEN
MODEM, Baltazár Dezső tér 1.
az új spektákulum. Kortárs kínai 
képzőművészet,  III. 30-ig
Halálos természet: Naturalizmus és 
humanizmus a 21. században,  II. 16-ig
Szabadkéz. Rajz a magyar képzőművészetben 
tegnap és ma,  III. 1–VI. 29.
Belvárosi Galéria, Kossuth u. 1.
Elhurcolt életek,  I. 31-ig
debreceni Mag-alkotócsoport,  I. 22–II. 21.
Újkerti Közösségi Ház, Jerikó u. 17–19.
Medgyessy Ferenc képzőművészeti kör és 
szabadiskola,  II. 11-ig
Kismacsi Közösségi Ház, Napraforgó u. 1–3.
Éles bulcsú,  I. 24–III. 31.
Hal Köz Galéria, Hal köz tér 3.
Életképek, tematikus válogatás a galériához 
kötődő művészek anyagából,  II. 13–III. 22.
Déri Múzeum, Déri tér 1.
déri Frigyes óegyiptomi gyűjteménye,  III. 31-ig
Egy korszak történelmi traumák között – 
Kultúra és műpártolás 1920–1944,  II. 15-ig
Megmentett örökség – Kincsek Európa szívéből, 
 I. 22–III. 30.
Rejtélyes aranykincs nyomában,  II. 15-ig
DUNAÚJVÁROS
Kortárs Művészeti Intézet, Vasmű u. 12.
Lipics Vilmos: Pincekészlet,  I. 31-ig
Kósa jános: jövőkép makett,  I. 31-ig
Wormser antal: Előhívás,  II. 7–III. 7.
Hibaista Klub: Új, fatális hibákkal teli év, 
fotókiállítás,  II. 14–III. 14.
EGER
Kepes Intézet, Széchenyi u. 16.
Ekler dezső: Házak,  II. 15-ig
Szűcs attila: Still light,  II. 15-ig

GÖDÖLLŐ
GIM-Ház, Körösfői u. 15–17.
Tizenöt éves a GiM. Csoportos képző- és 
iparművészeti kiállítás,  II. 28-ig

GYŐR
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 
Király u. 17.
a titkos gyűjtemény – Remekművek aba-
Nováktól Vaszaryig,  III. 31-ig
Napóleon-ház, Király u. 4.
Tér/Nyitás, fiatal győri alkotók bemutatkozó 
tárlata,  I. 31-ig
Téli Tárlat – Képgrafika,  II. 7–III. 9.
Borsos-ház, Apor Vilmos tere 2.
Hideg – kortárs képzőművészeti kiállítás,  I. 31-ig

KALOCSA
Városi Galéria, Szent István király út 12–14.
az életet festem. Tóth Menyhért korai és 
középső alkotói korszaka,  II. 16-ig
Tóth Menyhért hatvanas–hetvenes években 
született alkotásai,  II. 21–III. 23.

KAPOSVÁR
Vaszary Képtár, Csokonai u. 1.
Wallner jenő: Kisvárosi mesék,  I. 15–II. 15.

KECSKEMÉT
Magyar Fotográfiai Múzeum, Katona J. tér 12.
Százhúsz éve született Hevesy iván,  I. 26-ig
alpern bernadett,  II. 7–IV. 13.
Katona József Múzeum / Cifrapalota, Rákóczi út 1.
a tér változatai – a tér síkábrázolása ii.,  II. 23-ig
aknay és az ikon,  III. 30-ig
Népi Iparművészeti Gyűjtemény, Serfőző u. 19.
a Miskei anteus: Tóth Menyhért-emlékkiállítás 
születésének 110. évfordulójára,  III. 8-ig
Háy jános,  I. 20–II. 7.
Kápolna Galéria, Kápolna u. 13.
Háyland / Háy jános kiállítása,  I. 20–II. 7.

KISKUNFÉLEGYHÁZA
Kiskun Múzeum, dr. Holló Lajos u. 9.
Tűzzománcművészek Magyar Társasága 
csoportos kiállítása,  I. 22–III. 9.

LEÁNYFALU
Aba-Novák Galéria, Móricz Zs. út 124.
Wahorn andrás: Wahorn-matiné,  I. 26–II. 13.
Kemény Zoltán: Vonalak, csak vonalak,   
II. 15–III. 1.

MISKOLC
Herman Ottó Múzeum–Miskolci Galéria, Rákóczi u. 2.
Komoróczky Tamás: Vektorok – írás egy jövendő 
őskoponyán,  II. 8-ig
Teátrum Pincehely Galéria, Déryné u. 3.
a. Tóth józsef fotográfus,  II. 10-ig
L.á.b. VÍZ – tematikus fotókiállítás,  II. 10-ig

NYÍREGYHÁZA
Móricz Zsigmond Könyvtár, Szabadság tér 2.
antall istván: Kháron/Kísérő,  I. 22-ig

PAKS
Paksi Képtár, Tolnai út 2.
ivan Ladislav Galeta retrospektív,  II. 23-ig

PÉCS
Zsolnay Negyed, E 78 galéria, Zsolnay Vilmos u. 37.
Újrafestett valóság,  II. 17–III. 10.
Zsolnay Negyed, Re:public galéria, Zsolnay Vilmos 
u. 37. E 25.
Képletes száguldás Pécsett,  I. 23–II. 15.
Tolvaly Ernő-díjasok kiállítása,  II. 19–III. 10.
Modern Magyar Képtár, Papnövelde u. 5.
Szamurájok és gésák – hagyományos japán 
viselet és kortárs magyar ékszerek,  IV. 27-ig
SALGÓTARJÁN
Dornyay Béla Múzeum, Múzeum tér 2.
ii. Országos Rajztriennále,  II. 1-ig
Markó, Munkácsy, Csontváry – a 19. század 
festészete a Kovács Gábor Gyűjteményből, 
 III. 23-ig
SZÁZHALOMBATTA
Matrica Múzeum, Gesztenyés u. 1–3.
báté 695 – a múzeum történeti kiállítása,  I. 30-ig
SZEGED
REÖK, Tisza Lajos krt. 56.
asztalos Zsolt: Kilőtték, de nem robbant fel, 
 II. 9-ig
Móra Ferenc Múzeum, Roosevelt tér 1–3.
Gárdonyi, a láthatatlan ember,  III. 16-ig
SZÉKESFEHÉRVÁR
Szent István Király Múzeum, Országzászló tér 3.
Sipos Eszter és Horváth Csaba árpád 
képzőművész,  II. 16-ig
Vörösmarty Színház, Fő u. 8.
Nemes istván,  II. 17-ig
Új Magyar Képtár, Megyeház u. 17.
antall Péter és Gedai Csaba fotói,  I. 31-ig
Csók István Képtár, Bartók B. tér 1.
Karctű és monitor. a magyar sokszorosított 
grafika 1945–2010,  I. 31-ig
SZENTENDRE
Barcsay Terem, Kossuth Lajos u. 5.
barcsay-díjjal kitüntetett művészek: Végh júlia 
és Szakszon imre,  I. 17–II. 16.
Ferenczy Múzeum, Bogdányi u. 32.
NKa 2012, a Nemzeti Kulturális alap által 
támogatott művészek,  III. 23-ig
Gallery Erdész, Bercsényi u. 4.
anna Margit,  I. 30-ig
MűvészetMalom, Bogdányi út 32.
Egy korszak történelmi traumák között – 
Kultúra és műpártolás 1920–1944,  I. 23–IV. 21.
SZIGETSZENTMIKLÓS
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Tököli út 19.
Nádasdy andrás grafikusművész,  I. 31-ig
SZOLNOK
Kert Galéria, Gutenberg tér 12.
Ünnep 2013, csoportos kiállítás,  I. 30-ig
SZOMBATHELY
Szombathelyi Képtár, Rákóczi u. 12.
Szántó Piroska-emlékkiállítás,  II. 23-ig
TIHANY
Kogart Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Csernus Tibor párizsi könyvillusztrációi,  II. 23-ig

VÁC
Madách Művelődési Központ, Dr. Csányi L. krt. 63.
adorján attila festőművész,  I. 22–II. 28.

VESZPRÉM
Csikász Galéria, Vár u. 17.
d’arts – digitális Médiaművészeti Tárlat,  I. 25-ig
Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet stny. 1.
Nyitott műhely,  II. 16-ig
játékvilágok,  I. 23–VIII. 10.
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Vár u. 3–7.
Konok Tamás,  III. 1-ig
ReKonstrukciók,  XII. 6-tól (új állandó kiállítás)
László Károly Gyűjtemény, Vár u. 29.
az akadémiától a pop-artig. Válogatás László 
Károly gyűjteményéből,  XII. 6-tól (új állandó 
kiállítás)
d’arts – digitális Médiaművészeti Tárlat,  I. 25-ig

KÜLFÖLD
AMSZTERDAM
Hermitage Amsterdam
Gauguin, bonnard, denis,  II. 28-ig
Stedelijk Museum
Kazimir Malevics,  II. 2-ig

BARCELONA
Museu Nacional d’arte de Catalunya (MNAC)
joan Colom,  V. 5-ig

BÁZEL
Fondation Beyeler
Edgar degas,  I. 27-ig
Kunstmuseum Basel
jacob Christoph Miville,  II. 16-ig

BÉCS
Albertina
Georg baselitz,  II. 23-ig
Sonja Gangl,  II. 23-ig
Eric Fischl,  II. 13–V. 18.
mumok
Marge Monko,  II. 2-ig
Moyra davey,  II. 21–V. 25.
Kunsthistorisches Museum
Fabergé,  II. 18–III. 30.
Leopold Museum
Kokoschka,  I. 27-ig
21er Haus
andreas urteil,  IV. 27-ig
Essl Museum
Transcending Cultures,  III. 2-ig
MAK
Pae White,  X. 12-ig
Franz von Zülow,  V. 11-ig
TBA21
amar Kanwar,  III. 23-ig
Bank Austria Kunstforum
Warhol/basquiat,  II. 2-ig
Secession
Lisl Ponger,  III. 30-ig
ibon aranberri,  III. 30-ig
ulrik Heltoft,  III. 30-ig
KunstHausWien
Michel Comte,  II. 16-ig
Belvedere
Emil Nolde,  II. 2-ig
Ostlicht. Galerie für Fotografie
René burri,  III. 15-ig

BERLIN
Martin-Gropius-Bau Museum
barbara Klemm,  III. 9-ig
Berlinische Galerie
Franz ackermann,  III. 31-ig
Hamburger Bahnhof
joseph beuys,  VIII. 31-ig
Museum für Fotografie
Helmut Newton,  V. 5-ig

BILBAO
Guggenheim Museum Bilbao
Ernesto Neto,  V. 18-ig
Yoko Ono,  III. 14–VIII. 31.

BRÜSSZEL
Palais des Beaux-Arts (BOZAR)
jonas Mekas,  I. 26-ig
Wiels
Walter Swennen,  I. 26-ig

CHICAGO
Art Institute of Chicago
american Painting, Culture, and Cuisine,  I. 27-ig
david and Celia Hilliard Collection,  II. 23-ig
Museum of Contemporary Art
Warhol and Marisol,  VI. 15-ig

DUNASZERDAHELY
Kortárs Magyar Galéria
Narrative moments,  I. 31-ig

FIRENZE
Palazzo Strozzi
Family Matters,  III. 20–VII. 20.
Palazzo Pitti, Galleria Palatina
impresszionisták a Pitti-palotában,  V. 1-ig

FRANKFURT
Stadel Museum
dürer,  II. 2-ig
Schirn Kunsthalle
a Montmartre szelleme 1900,  II. 7–VI. 1. 
Philip Guston,  II. 2-ig
Théodore Géricault,  I. 26-ig
Museum für Moderne Kunst
ars viva 2013/14,  IV. 6-ig
Liebieghaus Skulpturensammlung
Nok. Origin of african Sculpture,  II. 23-ig

GENT
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK)
RE: Painted/Painting,  IV. 27-ig
Richard jackson,  III. 1–VI. 1.

GRAZ
Neue Galerie Graz
Günter brus és Franz Graf,  II. 9-ig
Ötlet és forma,  V. 11-ig
Kunsthaus Graz
ulrike Königshofer,  II. 9-ig

HÁGA
Gemeentemuseum Den Haag
a Chanel-legenda,  II. 2-ig

HUMLEBAEK
Louisiana Museum of Modern Art
asger jorn, jackson Pollock,  II. 23-ig

KÖLN
Museum Ludwig
Louise Lawler,  I. 26-ig

KREMS
Kunsthalle
Yoko Ono,  II. 23-ig
Florian Schmidt,  II. 16-ig

LONDON
Tate Britain
Richard deacon,  IV. 27-ig
Tate Modern
Matisse,  IV. 17–IX. 7.
Paul Klee,  III. 9-ig
National Gallery
Veronese,  III. 19–VI. 15.
National Portrait Gallery
Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 
2013,  II. 9-ig
Royal Academy of Arts
daumier,  I. 26-ig
British Museum
El dorado után,  III. 23-ig
Serpentine Gallery
Wael Shawky,  II. 9-ig
Ayyam Gallery
Tammam azzam,  I. 30-ig
Gallery For Russian Arts and Design (GRAD)
Kino/Film,  III. 29-ig
Lisson Gallery London
Christian jankowski,  I. 31–III. 8.
Wael Shawky,  III. 8-ig
David Zwirner Contemporary Art Gallery
Yutaka Sone,  I. 25-ig
Skarstedt
George Condo,  II. 11–IV. 5.
Alan Cristea Gallery
Michael Craig- Martin,  III. 28–V. 3.

LOS ANGELES
J. Paul Getty Museum, Getty Center
Szentek a középkorban,  III. 2-ig
Los Angeles Country Museum of Art
james Turrell retrospektív,  IV. 6-ig

MADRID
Museo Thyssen–Bornemisza
Cézanne,  II. 4–V. 18.
Museo del Prado
Velázquez és iV. Fülöp családja,  II. 9-ig
Museo Nacional Centro de Arte Reine Sofia
Roman Ondák,  II. 23-ig
CaixaForum, Fundació „la Caixa”
japonizmus,  II. 16-ig

MILÁNÓ
Lisson Gallery Milan
Rashid Rana,  III. 14-ig

MÜNCHEN
Haus der Kunst
allen Gallagher,  II. 28–VII. 13.
Münchner Stadtmuseum
Hermann Landshoff,  IV. 21-ig

NEW YORK
Metropolitan Museum of Art
imran Qureshi,  II. 2-ig
Museum of Modern Art
Hoppertől O’Keeffe-ig,  I. 26-ig
Guggenheim Museum
Kandinszkij Párizsban,  IV. 23-ig
New Museum
Pawel althamer,  IV. 20-ig

OSLO
Munch Museet
Munch on paper,  III. 2-ig

PÁRIZS
Musée du Louvre
delacroix öröksége,  III. 17-ig
Centre Pompidou
Frida és én,  III. 17-ig
Musée d’Orsay
Gustave doré,  II. 18–V. 14.
Vincent van Gogh/antonin artaud,  III. 11–VII. 6.
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris/ARC
decorum,  II. 9-ig
Galeries Nationales du Grand Palais
Cartier: Style and History,  II. 16-ig
Musée du Luxembourg
a reneszánsz és az álom,  I. 26-ig
Jeu de Paume
Erwin blumenfeld,  I. 26-ig
Maison Européenne de la Photographie
david Lynch,  III. 16-ig

PRÁGA
DOX
Volker Marz,  II. 17-ig

RÓMA
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (MaXXI)
jan Fabre: Stigmata,  II. 16-ig
Gabriele basilico,  III. 30-ig

ROTTERDAM
Museum Boijmans-van Beuningen
Erasmus for Rotterdam,  II. 16-ig

SALZBURG
Museum der Moderne Salzburg-Mönchsberg
Tanja boukal,  III. 2-ig

SAN FRANCISCO
Legion of Honor
Matisse és a művészkönyv,  X. 12-ig
Matisse,  IX. 7-ig

STOCKHOLM
Moderna Museet
a szürrealizmus és duchamp,  III. 27–VIII. 17.
Gabriel Orozco,  V. 4-ig

STUTTGART
Staatsgalerie Stuttgart
brueghel, Rubens, Ruisdael,  II. 23-ig
Kunstmuseum Stuttgart
Willi baumeister,  III. 2-ig

VELENCE
Palazzo Grassi
Prima Materia,  XII. 31-ig
Peggy Guggenheim Collection
Themes & Variations,  IV. 14-ig

WASHINGTON
National Gallery of Art (NGA)
Modern német nyomatok és rajzok a Kainen-
gyűjteményből,  II. 23–VI. 29.
Gary Winogrand,  III. 2–VI. 8.
Phillips Collection
Van Gogh,  I. 26-ig

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich
Matisse-tól a blauer Reiterig. Expresszionizmus 
Németországban és Franciaországban,  V. 11-ig
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Kitekintő

PS1, New York

Amerikai szomorújáték: Mike Kelley
Mit jelent amerikai művésznek len-
ni a  XX. század második felében 
Andy Warhol, John Baldessari és 
Bruce Nauman után? És mihez kezd 
az amerikai művész, ha a tárgyak és 
a képek csábításának ellenálló neo-
avantgárd politikai programja véget 
ért? Mit kezd a  tömegkultúrával, 
ha az nem a művészettel szemben, 
hanem tőle elválaszthatatlanul lé-
tezik? Mike Kelley a  hőskorszak 
utáni Amerika mítoszait és rémál-
mait rendezte újra a  mindennapi 
élet romjaiból. Megépítette Kandort, 
Superman bolygójának fővárosát; 
emlékművet emelt a  Detroit folyó-
ból kihalászott háztartási hulladék-
ból; faliszőnyeget csinált a régen ha-
lott nagymamák gondos munkával 
horgolt és később szemétbe dobott 
rongybabáiból.

Kelley hangos és színes, giccsel és 
metafizikával teli munkái elválaszt-
hatatlanok a  Nixon-éra utáni Ame-
rikától, a  neoavantgárd és a  politi-

kai mozgalmak kudarcától. Ahogy 
2000-ben írta: „Nem volt közöm 
a  családomhoz, nem volt közöm 
az országomhoz, fogalmam sem volt 
a történelemről: a világ a média lát-
szatvilágának, fikciónak, hazugsá-
gok tömegének tűnt. Azt hiszem, 
ezt hívják posztmodern állapotnak.” 
A detroiti születésű művész karrierje 
Ann Arborban, a michigani egyete-
men és a Destroy All Monsters nevű 
punck-rock zenekar tagjaként indult, 
majd Los Angelesben, a politikai ra-
dikalizmusáról és a  konceptuális 
művészet iránti elkötelezettségéről 
ismert CalArts (California Institute 
of the Arts) növendékeként folytató-
dott, és ott is ért véget 2012 február-
jában, amikor megölte magát.

Élete és művészete az  amerikai 
nagyipar és a  Ford autók szülőhe-
lyeként ismert Detroithoz és a  dél-
kaliforniai Los Angeleshez kötő-
dik, retrospektív kiállítását mégis 
a  New York-i PS1 és az  amszterda-
mi Stedelijk Museum rendezte meg. 
A Queensben, egy századfordulós is-
kolaépületben működő PS1 termei 
a  pincétől a  padlásig Kelley-vel van-
nak tele. A munkák bősége és sűrű-
sége idejüket nem sajnáló, többször 
is visszatérő nézőket követel, és tük-
rözi a  Kelley életművét meghatáro-
zó túlzás és felhalmozás gyakorla-
tát. A tömegkultúra, a  tömegmédia, 
a  tömegtermelés és a  tömegfogyasz-
tás közegében és témájával dolgozó 
Kelley munkái tobzódnak a  művé-
szeti műfajok, anyagok, méretek, sza-
gok, színek és hangok sokaságában.

Összművészeti gyakorlatának ta-
lán legismertebb és legtöbbet mél-
tatott példája a  Day is Done (Vége 

a napnak) című multimédia-installá-
ció, amely a PS1 egyik nagy termé-
ben kapott helyet. A  neonfeliratok-
kal és diszkófényekkel megvilágított 
hangos térben forgó platformokra 
szerelt karosszékek, olcsó üvegasz-
talok és vetítővásznak sorakoznak. 
Az  installáció a  kispénzű amerikai 
háztartások millióit, olcsó motelszo-
bákat és a  popzenétől harsogó, út 
menti bevásárlóközpontok hangza-
varát és tárgydömpingjét idézi. Ám 
a Day is Done túltelített tere csak lát-
szatra otthonos. A  teret felszabdaló 
vetítővásznakon látható videókon 
szappanopera-szerű közelképekben 
felvett nők és férfiak neurózisok, val-
lási rituálék és indulatkitörések vagy 
szexuális fantáziák arzenálját vonul-
tatják fel. Az egyik vásznon sátánis-
ta disznólkodást, a másikon a meg-
koronázott Szűz Máriát, incesztust, 
rockkoncertet vagy apagyilkosságot 
látunk. A videók a  talált iskolai év-
könyvek, tablók és amatőrszínpadi 

előadások fényképein látható isme-
retlen amerikai kamaszok életének 
áldokumentumai. A Kelley által kép-
zelt, írt, majd eljátszatott és videóra 
vett életképek sötét és perverz cirku-
szát hol zavart nevetéssel, hol elnéző 
undorral vesszük tudomásul.

A Day is Done filmjei első látásra egy 
kamasz idétlenkedésének tűnnek, de 
ha hosszabban időzünk a  mozgóké-
pekkel zsúfolt térben, kiderül, hogy 
Kelley installációja a kollektív ameri-
kai tudattalanba való alámerülés he-
lye: Kenneth Anger kísérleti filmjei-
nek, az 1970-es évekbeli kaliforniai 
pszichedelikus kultúrának, az  erő-
szakot ritualizáló neoavantgárd 
per formanszművészetnek, a gen-
der szerepek felcserélésével és a  sze-
xuális identitások elbizonytalanításá-
val játszó glam rock nak és punknak 
az  örököse. A  tömegkulturális és a 
magasművészeti referenciák elegyé-
ből szőtt installáció a  műfajok, val-
lási szertartások és szexuális kódok 
kibillentésével dolgozik. Harsány 
idio tizmusában ráismerünk a  tár-
gyak és a  testek fetisiszta rituáléira, 
az elfojtott vágyak és indulatok, a fe-
lejtésnek ellenálló kollektív traumák 
Marxon és Freudon átszűrt szimbó-
lumaira. Kelley amerikai fantáziája 
a bátrak és szabadok országának tra-
vesztiája. A Day is Done a patriarchá-
lis, hősies és férfias Amerika mítoszá-
nak temetője, ahol se cowboyoknak, 
se világháborús vagy vietnami vete-
ránoknak, de még csak a Marlboro-
reklámokról ismert borostás férfiak-
nak sincs helyük.

A performansz, a videó, az instal-
láció és az  asszamblázs elemeit öt-
vöző Day is Done – szemben War-

hol, Jeff Koons vagy Jason Rhoades 
munkáival – nem pusztán az ameri-
kai popkultúra tárgyait, képeit és te-
reit rekonstruálja, hanem az azokat 
fogyasztók képzelt viselkedésmód-
jait is. A  tárgyakat és használóikat 
fantáziák és rémálmok epizódjai n 
keresztül bemutató Kelley multi-
média-installációja az  énfejlődés és 
a társadalmiasulás folyamatának for-
gószínpada. A  szereplőket formáló 
materiális közeg nem pusztán dísz-
let, hanem az  identitás formálódá-
sának eszköze. Kelley antihőseit 
az  eldobható tárgyak felszínes bő-
sége, a vallási fundamentalizmus és 
a vulgaritás, a puritanizmus és a sze-
xuális perverzió extremitásai for-
málják.

A Day is Done az amerikai indi-
vidualizmus mitológiájának, a min-
dennapi élet külsőségeitől és társas 
rituáléitól érintetlen önazonosságba 
vetett hitnek az eltűnését gyászolja. 
A munka – ahogy Kelley egész élet-

műve – a fikció és a realitás, képek 
és tárgyak, emlékek és vágyak káo-
szából építkezik, de a  kuplerájból, 
amiben élünk, nem csinál, és nem 
is csinálhat rendet. Kelley Ameri-
kája a  disztópia allegóriája, a  hely, 
ahol nem lehet otthon lenni. Mint 
a Superman-képregények Kandorja, 
amelyet a gonosz Brainiac ellopott, 
lekicsinyített és üvegbe zárt: Ame-
rika kéznél van, de nem hozzáfér-
hető.

A Kelley munkáit átható multime-
diális tobzódás és a kényszeresen is-
métlődő, minduntalan visszatérő 
motívumok nyilvánvalóvá teszik, 
hogy életműve az emlékezés, a meg-
idézés és a nosztalgikus vágyódás va-
lami olyan után, ami vagy azért elér-
hetetlen, mert a  múlthoz tartozik, 
vagy mert sohasem létezett. A Det-
roitban töltött gyerekkor színhelyéü l 
szolgáló ház mérethű másolata, 
a Kelley által látogatott összes isko-
la és oktatási intézmény kicsinyített 
makettje, vagy az életmű utolsó, mo-
numentális Kandor-modellekből álló 
sorozata az emlékezés és a felidézés 
kényszerének és egyben lehetetlen-
ségének dokumentuma.

Kelley retrospektív kiállítása ame-
rikai szomorújáték és misztérium-
dráma, amelyet teremről teremre, 
stációról stációra vándorolva látunk. 
A  Kandor-modellekkel telezsúfolt 
utolsó terekben véget érő történet 
nem csattanóval, megváltással vagy 
katarzissal zárul – az amerikai szo-
morújáték nem látszik véget érni, és 
ettől elviselhetetlen, ahogy Kelley 
szerint az élet is az. (Megtekinthető 
február 24-ig.)

berecZ áGnes

Mike Kelley: Day is Done, 2005–2006 Mike Kelley: Kandor 15, 2007
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A Grazer Kunstverein 33 éves, hol-
land származású művészeti igaz-
gatója 2013 októberében tett rö-
vid látogatást Budapesten, a Kortárs 
Galériák Egyesülete által szervezett 
és az  EMMI támogatta Budapest 
Contemporary elnevezésű nem-
zetközi vizitorprogram meghívásá-
ra. A Molnár Ani koordinálásában 
2012 májusától működő program 
– melynek vendégei közt szerepelt 
Beatrix Ruf, a  zürichi Kunsthalle 
igazgatója, Jacopo Crivelli Visconti 
Brazíliában dolgozó kurátor és kri-
tikus, valamint Adam Budak len-
gyel származású Washingtonban 
dolgozó kurátor is – Gruijthuijsen 
látogatásával fejeződött be. Célja 
a hazai művészek és az őket képvi-
selő galériák nemzetközi körforgás-
ba való bekapcsolása, a magyar és 
a  külföldi színtér közötti informá-
ciócsere elősegítése volt.

– Intenzív két nap áll mögötted, mik 
voltak az  első benyomások? Voltak 
előzetes elvárásaid a programokkal, 
intézményekkel kapcsolatban?

– Ez volt az első kulturális látoga-
tásom Budapesten, egy olyan város-
ban, amelynek múzeumairól persze 
hallottam már, de sem az ország tör-
ténelmét, sem a  helyi kortárs mű-
vészeti világot nem ismertem kü-
lönösebben mélyen. Így mindenre 
rácsodálkoztam, minden újdonság-
ként hatott. A szervezők által ajánlott 
közel 40 portfólióból hatot választot-
tam ki műterem-látogatásra (Kokesch 
Ádám, Kis Varsó, Kaszás Tamás, 
Mau rer Dóra, Nemes Csaba és Cseke 
Szilárd), ezenkívül néhány galériát 
(Vintage, Molnár Ani Galéria, Kiste-
rem, acb Galéria, Stúdió) és két mú-

zeumi kortárs gyűjteményt (Magyar 
Nemzeti Galéria jelenkori kollekció-
ja, Ludwig Múzeum állandó kiállí-
tása) jártam végig. A  Ludwig eseté-
ben az ember azonnal érzi, hogy ott 
egy tudatosan kitalált kulturális köz-
pontról van szó – színház, koncertte-
rem, múzeum egy rakáson – a város 
szélén, ahol korábban semmi ilyes-
mi nem volt. Ilyet sok helyütt láttam 
már, tipikus „papíron jó” megoldás. 
Más kérdés, hogy lehet, hogy itt nem 
ez volt a  legjobb döntés, legalábbis 
a  látogatószámot tekintve… A gyűj-
teményi kiállításban hangsúlyosak 
a Ludwig házaspár intenciói, az első 
terem igen erős, de tetszett, hogy kri-
tikusan vizsgálja Ludwigék szerepét. 
A Kelet–Nyugat találkozása viszont, 
hogy őszinte legyek, kissé unalmas 
számomra, jó lenne másról is halla-
ni. Persze biztos a  grazi tapasztala-
tok beszélnek belőlem, hiszen ott ez 
az 1990-es években nagyjából lezaj-
lott. Érthető, hogy Budapesten a ho-
zott anyagból és alapról kiindulva 
kell dolgozni, hiszen a Ludwig-gyűj-
temény a  Kelet–Nyugat problemati-
ka köré épült, ráadásul számos nagy-
szerű munkát felsorakoztat, mégis 
feltenném a kérdést, hogy mennyire 
releváns még most is erről beszélni. 
Hiszen a jó munkáknak nemcsak ref-
lektíveknek kell lenniük, hanem új 
megközelítési módokat, tágabb értel-
mezési teret is kínálniuk kell.

– És ehhez képest milyen különb-
séget jelentett a Nemzeti Galéria?

– A  Nemzeti Galériában – ven-
déglátóim szerint – tipikus turista-
ként viselkedtem, imádtam az  épü-
letet, lenyűgözött a  dominanciája. 
Kurátorként óriási kihívás egy ilyen 
léptékű térnek megfelelni. Ráadásul 
akadt 4–5 név, akik itt újra feltűn-
tek, mint a  Ludwigban. Jegyzetel-
ni nem szoktam, aki igazán hatás-
sal van rám, azt megjegyzem. Ilyen 
Erdély Miklós, összesen talán hat 
munkát láttam tőle, de sajnos még 
katalógust sem tudtam szerezni. Azt 
gondolom, specifikus esztétikával 
dolgozott, amit izgalmas lenne be-
mutatni nagyobb nemzetközi kon-
textusban is. Mert sok olyan magyar 
művész van, aki csak a hazai közeg 
számára érdekes, ő viszont nemzet-
közileg is megállná a helyét.

– Ezek szerint tervezel magyar 
művésszel is dolgozni a grazi intéz-
ményben?

– A  gyors válasz erre az, hogy 
nem, de máris megmagyarázom, mi-
ért. Kurátorként művekkel foglalko-
zom, nem pedig nemzetiségekkel. 
Persze maguk a  munkák érinthet-
nek nemzetiségi, politikai vagy iden-
titáskérdéseket, viszont bárhonnan 
érkezhetnek, én nem régiókra fóku-
szálok. Arra igyekszem odafigyel-
ni, hogy minek van az épp aktuá lis 
történelmi pillanatban jelentősége, 
fontossága. Most van-e itt az  ideje 
annak, hogy az  adott alkotót vagy 
munkát bemutassam? Ha nem érzem 
ennek szükségességét, akkor nem ál-
lítom ki. A listámon sokáig szerepelt 
Maurer Dóra is, de a  találkozásunk 
alkalmával rá kellett jönnöm, hogy 
bármennyire kedvelem a  munkáit, 
őt bemutatni most egyáltalán nem 
sürgető. Szükségessé, fontossá at-
tól válik valaki számomra, ha sosem 
volt még önálló kiállítása Európában, 
ha sosem született még róla kataló-
gus, vagy ha az  általa megfogalma-
zott kérdések mostanában valamiért 
szuperaktuálisak. Ezért is rendezek 
szinte kizárólag önálló kiállításokat.

– Szerinted melyek ezek a szu per-
aktuális kérdések?

– A  programom a  társadalmi 
absztrakciókra fókuszál. Az  abszt-
rakt nyelven megfogalmazott, de 
társadalmi kérdésekkel foglalkozó 
művészetet érzem napjaink egyik 
legjellemzőbb irányának. És ezt 
szembeállítom a tisztán politikai in-
díttatású aktivizmussal, ami nyíl-
tan és egyértelműen rámutat a prob-
lémákra, de nem bíz semmit a néző 
fantáziájára, nem hagy teret a  to-
vábbgondolásra.

– Milyen hagyományai vannak a 
Grazer Kunstvereinnek?

– Fontos számomra az  a  tör-
téneti, intézményi alap, amivel 

a Kunstverein rendelkezik. 1986-ban 
alapította két, a  művészeti világban 
aktív figura, Peter Pakesch és Hel-
mut Strobl. Ez nagy különbség a ha-
sonló típusú intézményekhez képest, 
amelyeket német területen a  XIX. 
század felső középosztálybeli bur-
zsoá hölgyei alapítottak unaloműzés-
ként és kultúraéhségük kielégítése-

ként. A graziak együtt, demokratikus 
egyetértésben alakították az  intéz-
mény programját. Ez a kollektív szel-
lemiség, egymás tanítása, formá-
lása, a  folyamatos információcsere 
nálam ma is fő irányvonal. Így volt 
ez már Amszterdamban is: az  otta-
ni Kunstverein arra irányuló kísérlet 
volt, hogy hogyan tud egy ilyen típu-
sú intézmény német nyelvterületen 
kívül működni. Ennek az a lényege, 
hogy közpénzekből és magánszpon-
zorok támogatásából tudjuk fenntar-
tani magunkat, ezért borzasztó fon-
tos számunkra a  tagság, rengeteg 
a  zártkörű programunk. További fő 
tevékenységünk még a könyvkiadás, 
akár történetileg fontos, ma már csak 
sok száz euróért beszerezhető ritka-
ságok szkennelt változatának újra-
nyomtatása és olcsó terjesztése, de 
persze számos első katalógust, spe-

ciális kutatást is támogatunk. Vajon 
Magyarországon volna érdeklődés 
hasonló kezdeményezésekre?

– Visszatérve a  budapesti kör-
utadra, mit gondolsz a  galériákról, 
a magyar galériás rendszerről?

– Nem sok helyen jártam, de 
az  feltűnt, hogy nincsenek könnyű 
helyzetben, el vannak rejtve a  vá-
ros különböző pontjain, nem úgy, 
mint Berlinben. Persze ez is dön-
tés kérdése, hogy kinek szól a galé-
ria: meg akarja-e szólítani a  széle-
sebb közönséget, vagy csak a privát 
gyűjtői szférának rendezi a  kiállítá-
sait? A  magángalériák esetében ta-
lán nem is kell hogy elsőrendű cél le-
gyen példáu l a népművelésben való 
szerepvállalás. Egy ilyen kis ország 
esetében bőven elegendő részt ven-
ni évente 4–5 nemzetközi vásáron, 
míg otthon, a  lokális környezetben 
középtempójú kiállításokkal el lehet 
tölteni a köztes időt. Viszont fontos 
újra és újra feltenni a kérdést, hogy 
vajon van-e piac számodra, van-e 
érdeklődés arra a  fajta művészetre, 
amit a  galériád képvisel? Mennyire 
aktív és mennyire kooperatív a helyi 
galériás közösség? Grazban néhány 
nagyobb intézmény évente 4–5 al-
kalommal egyszerre nyitja meg az új 

kiállításait, ezt mindig hatalmas ér-
deklődés övezi, és igazán nem nagy 
feladat megszervezni.

– Milyen esélyük van a magyar ga-
lériáknak nemzetközi súlyuk növe-
lésére?

– Ami a nemzetközi részvételüket 
illeti, a  mostaninál nagyobb szám-
ban aligha kapnak majd lehetőséget 
a magyar galériák, egyszerűen azért, 
mert a  vásároknak eminens érde-
kük fűződik a  gazdaságilag jól futó 
helyszínekről – Londonból, New 
Yorkból, vagy újabban Brazíliából 
és Törökországból – érkező galériák 
részvételéhez. Egyedül abban látom 
a lehetőséget, ha provokatív, koncep-
tuális projektekkel jelentkeznek a vá-
sárokra, azzal fel lehet kelteni az ér-
deklődést. Minden azon múlik, hogy 
a megfelelő kérdések köré építkezz.

DuDás barbara

Beszélgetés Krist Gruijthuijsennel, a Grazer Kunstverein igazgatójával

Társadalmi absztrakció

Kiállítási enteriőrök, Grazer Kunstverein

Franz West: Puff, vegyes technika, 80x200x150 cm, 2000
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Az amszterdami székhelyű 
Netherlands Media Art Institu-
te (NIMk) 2012. december 31-én 
megszűnt. Azóta alapítványi ke-
retek közt LIMA (Living Media 
Art Foundation) néven és új he-
lyen folytatja tovább a tevékenysé-
gét. Az átalakítás oka az volt, hogy 
a  holland kulturális minisztérium 
megvonta addigi anyagi támoga-
tását. Az  intézet történetéről, te-
vékenységéről, további lehetősé-
geiről Gaby Wijerst, az alapítvány 
igazgatóját kérdeztük.

– A NIMk-et 1978-ban René Coelho 
alapította – akkor még Montevideo 
néven. Coelho amszterdami lakásá-
ban kiállítóteret alakított ki és tett 
nyitottá olyan művészek számá-
ra, akik videoműveket hoztak létre 
(például Bill Viola, Gary Hill, Woody 
és Steina Vasulka is dolgoztak itt). 
Nem sokkal ezután nagyobb helyen 
folytatódott a holland és nemzetkö-
zi művészeket bemutató kiállítási te-
vékenység. Milyen szerepet játszott 
a  Montevideo a  holland művészeti 
szcénában az ezredforduló előtt?

– A  Montevideo története tulaj-
donképpen megegyezik a hollandia i 
médiaművészet kialakulásával és 
fejlődésével, azt azonban nem le-
het pontosan meghatározni, mek-
kora hatással volt erre a folyamatra. 
Abban az  időben, amikor az  utó-
munkálatok elérhetetlenek és meg-
fizethetetlenek voltak, felmerült egy 
produkciós központ létrehozásá-
nak gondolata. Míg a múzeumok és 
a kulturális intézmények bemutatták 
a  médiaművészetet, addig a  Mon-
tevideo egyre inkább terjesztőként 
tevékenykedett. Amint kifejeződött 

az  archiválás iránti igény, a Monte-
video mérlegelte, hogyan tudná ezt 
a  legjobban csinálni. A  kilencvenes 
évek elején kutatásokat folytatott 
ebben az  irányban, majd kidolgo-
zott egy archiváló programot a hol-
land videogyűjtemények számára. 
A NIMk pedig a világelsők közé tar-
tozott az új média fejlődésében időt-
álló, jelentős művészeti innovációk 
tekintetében. Azt mondhatjuk, hogy 
nemzetközi, interdiszciplináris és 
nyitott megközelítésének köszönhe-
tően nagy hatású intézmény volt.

– A NIMk a bemutatás, gyűjtés és 
kutatás területén támogatta a  mé-
diaművészetet. Hogyan változtak 
ezek a  tevékenységi körök a 2012–
2013-as átalakulással?

– A  LIMA a  médiaművészet te-
rületére specializálódott nemzetkö-
zi szolgáltató platformként határoz-
za meg magát. Saját gyűjteményének 
aktív, online terjesztésével, a média-
művek raktározási és archiválási 
rendszerével, a világ minden tájáról 
érkező alkotók, producerek és mú-
zeumok számára nyitott műhelyé-
vel igyekszik tartós hozzáférést biz-
tosítani a médiaművekhez. A NIMk 
elsődlegesen az előállításra és a be-
mutatásra fókuszált. Hiszünk benne, 
hogy egy olyan tudásplatform, ahol 
az információkat meg lehet osztani, 
ahol a  problémákat meg lehet olda-
ni, és ahol különböző aspektusokból 
lehet tanácsokat adni, a szűkös költ-
ségvetési keretek között is a legjobb 
válasz. Ez a platform független, kom-
petens és hatékony.

– Mi a jelenlegi stratégia a művek 
digitalizálására és restaurálására?

– Azokat a  munkákat, amelyek 
digitális formában készültek, vagy 

amelyeket analógról írtak át digitális-
ra, szerveren vagy merevlemezen tá-
roljuk, és online elérhetővé tesszük. 
Az analóg és digitális formátumok és 
hordozók állandó technikai avulás-
nak vannak kitéve, ezért rendszere-
sen új technológiákra kell átírni min-
dent. Ami a raktározást illeti, a LIMA 
optimális feltételek mellett őriz ana-
lóg és digitális alkotásokat egyaránt. 
A  szalagokat klimatizált helyiségek-
ben, a fájlok másolatát szerveren tart-
juk. Beérkezéskor az  összes média-
művet megvizsgáljuk, ellenőrizzük 
a szalagok és fájlok sértetlenségét és 
ezeket konvertáljuk, így biztosítjuk 
a  gyűjteményünkben őrzött összes 
munka digitális fenntarthatóságát. 
Kiállítási másolatokat készítünk, és 
javaslatot teszünk egy-egy tárlat szá-
mára. A  kiállítási másolatok DVD-n 
és letöltött file-ként is megszerez-
hetők. Kérésre ezeket más formá-
tumokban is rendelkezésre tudjuk 
bocsátani. A  LIMA tehát az  időala-
pú művek digitális feldolgozásának 
szakértői központja. A  médiaművé-
szet megőrzése szinte mindig mig-
rációval jár: a  forrásanyag adaptálá-
sa és újraírása során az eredeti mű új 
funkciót kap az új platformon. Régeb-
ben példáu l egy analóg művet ideális 
esetben hétévente írtak át új eszköz-
re. A dokumentációval és a művész-
szel folytatott konzultációval együtt 
sokáig ez volt az  útja annak, hogy 
a művet a jövő számára megőrizzék. 
Ma már minőségi romlás nélkül tu-
dunk digitalizálni. A LIMA az aláb-
bi standard alapján dolgozik: a szala-
gokat tisztítjuk, aztán digitalizáljuk 
tömörítetlen AVI-fájlba archív for-
mátumként, MPEG2-be bemutatá-
si formátumként és MPEG4-be mint 
online formátumba. Mindezt a mű-
vésszel történő konzultáció után tesz-
szük, hiszen ő ismeri a  legjobban 
a forrásanyagot.

– A kollekció több mint 2000 mű-
ből áll, köztük megtalálhatók pél-
dául Bill Viola, Nam June Paik, 
Gary Hill, Terry Fox, Nan Hoover, 
Marina Abramovic/Ulay, Dennis 
Oppenheim és Bódy Gábor alkotá-
sai. Budapesten 2005-ben, a  Do-
rottya Galériában rendeztek filmve-
títést a NIMk gyűjteményének újabb 
darabjaiból. A LIMA új épületében 
már nincs a közönség számára nyi-
tott kiállítóhely. Hogyan próbálják 
betölteni ezt az űrt? Milyen lehető-
ségek kínálkoznak az  anyag bemu-
tatására?

– Online terjesztéssel tudjuk be-
mutatni a  gyűjteményünket: a  mű-
veket kiállításokra és vetítésekre 
kölcsönözzük. Reméljük, hogy a kö-
vetkező évben ötszáznál több mun-
kát tudunk bemutatni. A másik lehe-
tőség, hogy egy kiállítóhellyel vagy 
fesztivállal alakítunk ki partnerséget 
kollekciónk bemutatása céljából.

– Mi volt a támogatás megszünte-
tésének konkrét oka? Most hogyan 
teremtik elő a működéshez szüksé-
ges forrásokat?

– A  NIMk-et produkciókat támo-
gató intézményként alapították. Mi-
vel a  kormányzat jelenleg az  al-
kotóiparra helyezi a  hangsúlyt és 
a  „csináld magad” kezdeményezé-
seket karolja fel, ezért ezt az alapot 
megvonták. A LIMA fő profilja most 
inkább a  tárolás és médiaművésze-
ti gyűjtemények menedzselése. Ez 
a bázisunk, amire támaszkodva ter-

jesztjük a  gyűjteményt és kutatáso-
kat végzünk.

– Milyen pozíciója van az alapít-
ványnak a holland szervezetek struk-
túrájában? Milyen intézetekkel, mú-
zeumokkal dolgoznak együtt?

– Egy ilyen komplexen és gyor-
san fejlődő területen, mint ez, feltét-

lenül szükséges az  együttműködés, 
a tudás- és tapasztalatcsere. A LIMA 
együttműködéseket koordinál kü-
lönböző holland szereplőkkel és sze-
replők között. Együtt dolgozunk 
az  SBMK-val (Foundation for the 
Preservation of Contemporary Art) 
a  CCDD (Dutch Cultural Coalition 

for Digital Durability) elnevezé-
sű projektben. Az  olyan viszonylag 
kis intézmény, mint a  LIMA, spe-
cialistaként pozicionálhatja magát, 
networkjét folyamatosan szélesítve 
és tevékenységét sok helyen látható-
vá téve.

– A szinte az alapítás óta folyama-
tosan bővülő gyűjteménybe kerül-
nek ma is új művek? Van lehetősé-
gük vásárlásra? Hol találnak ehhez 
támogatókat?

– Ha egy kollekció nem tud szerze-
ményezni, akkor az nem él. Így a le-

hetőségeinkhez mérten megteszünk 
mindent, hogy új műveket szerez-
zünk és új tehetségeket fedezzünk 
fel. Még nincsenek meg ehhez a fel-
tételeink, de remélem, hogy jövőre 
találunk magán- vagy közintézmé-
nyi támogatót.

boros lili
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Living Media Art Foundation, Amszterdam

Független tudásplatform

A LIMA az időalapú művek digitális feldolgozásának szakértői központja
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Kitekintő

„Valami jobbat szeretnék csinálni, 
mint festeni” – nyilatkozta nemré-
giben Gerhard Richter, a kortárs né-
met művészet legjelentősebb kép-
viselője. A 81 éves alkotó leszámolt 
a mostani művészettel, és egy nagy 
festői kultúra eltűnéséről, a  művé-
szet általános hanyatlásáról beszél. 
Olykor mintha ide értené saját korai 
munkáit is, amelyekről ma már azt 
gondolja, hogy „olcsó dolgok ahhoz 
képest, amit Tiziano csinált”.

Ez alapvető változás, korábban 
„átfestett” képeiről ugyanis így nyi-
latkozott: „Tudja, mi volt a  legjobb? 
Észrevenni, hogy egy olyan értel-
metlen és abszurd dolog, mint egy 
képeslap egyszerű átfestése, igazi 
képet tud eredményezni. És azután 
a  teljes szabadság, ami boldogságot 
okozott: őzek, repülők, királyok, tit-
kárnők. Nem kell többé semmit fel-
találni, csak mindent elfelejteni, 
amit az ember addig a festészeten ér-
tett: színt, kompozíciót, térbeliséget 
és mindent, amit tudott és gondolt. 
És akkor egyszer csak nem voltak 
többé előfeltételei a művészetnek!”

Richter most megnyílt kiállítá-
sát érthetjük úgy is, mint a művész-
nek a festészettől való eltávolodását? 
Helmut Friedel, a  régi „harcostárs” 
és a  kiállítás kurátora mindeneset-
re egyetlen hosszú elbeszélésnek és 
egyidejűleg „work processnek”, azaz 
konceptuális munkának fogja fel 
az Atlaszt, ezt az 1964-től máig ösz-
szegyűjtött anyagot, amelyet a  mű-

vész az  időrendet illetően és te-
matikusan is újraszerkesztett, és 
nagyméretű táblákat készített belő-
le. A sajtókonferencián Richter kije-
lentette, hogy az Atlaszt nem tekinti 
művészetnek, de lényegesen több-
nek tartja, mint eddigi munkássága 
archiválását, ám annak magyaráza-
tát, hogy akkor minek tartsuk eze-
ket a tablókat, másokra hagyta.

Az Atlasz táblái – amelyek köny-
nyedén kitöltik a  Kunstbau hatal-
mas „hajóját”: tervek, vázlatok, 
montázsok, utópisztikus terek, épít-
mények, forma- és színkísérletek 
és főként fotográfiák – munkanap-
lónak, egyfajta önéletrajznak is te-
kinthetők, olyan „organizmusnak”, 
amely mintegy magától íródott to-
vább – mostanig. A  802-es számú 
táblával ugyanis Richter az  Atlaszt 
lezártnak tekinti: „Már mindent 
megcsináltam, most már csak nyu-
galmat szeretnék.”

A sorozat korábbi táblái már több-
ször láthatók voltak Münchenben. 
Friedel állította ki őket először 1989-
ben, amikor még „csak” 472 darab 
volt készen. Hét évvel később – és ez 
akkoriban nagy vakmerőség volt egy 
múzeumigazgató részéről – megvet-
te az Atlasz addig elkészült tábláit, 
összesen 583-at a Lenbachhaus szá-
mára, azzal az ígérettel, hogy a mun-
kát a  művész majd tovább folytat-
ja. Talán a  részrehajlásnak tűnő 
vásárlás az  oka, hogy a  városban 
általában meglehetős ellenszenv-

vel tekintenek erre a  vállalkozás-
ra. Az igazgató magánakciójának te-
kintik a legújabban elkészült táblák, 
így a  Toyoshima-projekt, valamint 
a Friedel által már megvett darabok 
újbóli bemutatását, amelyben nem 
a  művészet, hanem a  hiúság játsz-
sza a főszerepet: „Friedel ezzel a ki-
állítással különleges poént engedett 
meg magának: együtt, vállvetve fel-
lépni Gerhard Richterrel, a kor egyik 
legfontosabb művészével. Lehetne-e 
ennél jelentősebb záróakkordja egy 
múzeumigazgató karrierjének?” De 

maga a mű sem aratott egyértelmű 
sikert. „Az Atlaszt újra kinyitni, azt 
is jelenti – írta egy kritikus –, hogy 
az ember újra behatol azoknak a mo-
tívumoknak az árnyékbirodalmába, 
amelyekből nem születtek alkotá-
sok, vagy amelyeket Richternek nem 
sikerült megfestenie. A nagy művek, 
amelyek az  aukciókon rekordokat 
döntenek, nem láthatók München-
ben, csak azok, amelyekkel a  mű-
vész kudarcot vallott.”

A kiállítást a  müncheniek sértő-
döttsége ellenére – amiért a  város-

nak Richtertől még nem sikerült 
olyan fontos műveket megszereznie, 
mint egykor Joseph Beuystól – érde-
mes megnézni. Mert az Atlaszon ke-
resztül a  néző Richter gondolkodá-
si és választási mechanizmusába is 
betekinthet. Mit érdemesített arra, 
hogy megfessen, és mi az, amit nem 
akart, vagy nem tudott megalkotni? 

A híres RAF-képciklusban példáu l 
a  fekete-fehérben tartott, életlen 
részletek megfestésével megfelelő 
formát talált egy történelmi tragé-
dia ábrázolására, de a  holokauszt-
ról összegyűjtött fotók jó részét nem 
dolgozta fel, bár néhányat átfestett 
közülük. Nem tudott végül mit kez-
deni a  Hitler-fotográfiákkal sem, il-
letve még jó néhány olyan motívum-
mal, amely személyes életét súlyosan 
érintette. De abból a nagyszámú fo-
tóból is csak kevés vált festménnyé, 
amelyeket utazásai során a  termé-
szetről és különböző tájakról készí-
tett. „Százezer képből mintegy száz 
marad, ami egyáltalán szóba jöhet. 
Valami nagyon meghatározót kere-
sek, azután el tudom dönteni, mi az, 
amit akarok.”

Grönland, Sils Maria magányos, 
hólepte hegycsúcsait vagy a  végte-
len felhőket, a  vadul hullámzó vi-
zeket és a  csillagképeket ábrázoló 
sorozatokból – amelyek már ma-
gukban is megkomponáltak voltak 
– jöttek létre az „átfestések” és ko-
rábbi korszakának absztrakt képei. 
E folyamat nyomon követése, vala-
mint néhány új mű, mint az Üveg-
táblák megismerése mindenképpen 
nagy élmény annak, aki elég időt 
szán a  kiállításra. (Megtekinthető 
február 9-ig.)

kovács áGnes

A mindenkori hatalom, a  tömeg és 
az egyén viszonyát vizsgálja három 
salzburgi tárlat, amely kölcsönösen 
kiegészíti egymást. Az  első – Nyo-
más alatt. Politika a kortárs fotográ-
fiában címmel – az  utóbbi fél évti-
zed terméséből válogat. A hatvanas 
évektől a  nyolcvanasokig született 
fényképészgeneráció tucatnyi oszt-
rák és külföldi képviselője vonul fel 
ugyanannyi képsorozattal, instal-
lációval és videóval. A  történelem 
nyomai részlegből például Klaus 
Fritsch topográfiai „térképolvasá-
sát” említhetjük a  borzalom szino-
nimájává vált Auschwitz területén, 
vagy a  francia Tatiana Lecomte szí-
nes fotósorozatát, ahol a  festői táj 
manapság feledteti a  lágerzsargon-
ból kölcsönzött cinikus címet – Ej-
tőernyős ugrások fala –, a néhai kő-
bányában ugyanis erről a  szikláról 
taszították halálba Mauthausen fog-
lyait. Markus Oberndorfer a  II.  vi-
lágháborús náci védvonalnak, 
az  Atlantikwallnak a  hullámverés, 
a homokdűnék és a korrózió miatti 
fokozatos eltűnését dokumentálta, 
az építésében egykor részt vett túlélő 
francia kényszermunkás kommen-
tárjaival. A Zárt városok fejezetében 
Gregor Sailer katonai, politikai, gaz-
dasági okokból körülbarikádozott 
és elnéptelenedett városnegyedeket 
mutat be, míg Markus Krottendorfer 
Három szurdok-projektje a  gigászi 
kínai gátépítést örökíti meg a  Jang-
ce-kiang folyó mentén, az  alterna-
tív víziók és a  környezetrombolás 
ellentmondásait érzékeltetve. Lu-
kas Birk Kafkanisztán című installá-
ciója a  katasztrófaturizmust bírálja, 
olyan válságövezetek látogatásának 
abszurditását, mint Afganisztán 
vagy Pakisztán. Civil ellenállás cím-
mel a polgári engedetlenség válfajai t 

láthatjuk, így Heidrun Holzfeind 
az  1968-as mexikói diákmozgal-
mak dokumentumait az egyetem ar-
chitektúrájának diáival és szemta-
núk interjúival kombinálja. Oliver 
Ressler videója a  2001-es salzburgi 
világgazdasági csúcs globalizációel-
lenes tüntetőit faggatja arról, hogy 
a  hatósági tiltások és a  rendőrkor-
donok hogyan korlátozták jogaikat. 
Manfred Grübl a  2006-ban megölt 
Anna Politkovszkaját idézi az orosz–
csecsen hadszíntérről küldött objek-
tív helyszíni tudósításaival.

A másik két egyéni bemutatón 
a  negyvenesek nemzedéke jut szó-

hoz. A  bécsi Tanja Boukal Politikai 
korrektség címmel 14 műtárgyso-
rozatot tár elénk. Ő a  média fotó- 
és filmfelvételeinek napi dömping-
jéhez, meg a  flickr és smartphone 
termékáradatához társítja saját 
fényképeit és videóit. Majd ezeket 
a  kombinációkat digitális módszer-
rel „házilagos kivitelezésbe” ülte-
ti át: időrabló munkával varrásokká 
és hímzésekké vagy kötött, szövött 
anyagokká válnak, végül a  nyomor 
„képes krónikájának” e lapjait ara-
nyozott rámákba vagy tévékészülé-
kek képernyőjére feszíti kontraszt-
ként. Európai újsághíradásokból 

papírcsónakokat hajtogat a  Földkö-
zi-tengeren vízbe fulladt afrikai me-
nekültek emlékére; középkori fali-
szőnyegek Paradicsom-ábrázolásait 
parafrazeálja metropoliszok szélén, 
a társadalom peremén tengődő mig-
ránsok gobelin-jeleneteivel. A  2011-
es tottenhami zavargások képe-
it 56 részes sorozatban szembesíti 
a  brit pártok választási szlogenjei-
vel, az  üresjáratokat szó szerint is 
vörös fonállal jelezve. Egy triptichon 
témája Pablo Escobar kolumbia i 
drogbáró Napoles haciendája, Hit-
ler obersalzburgi Kehlstein-háza és 
a  kairói Tahrír tér. A  művész kom-
mentárjait bádog, palakő és plexi 
képhordozó lapokba karcolja bele. 
A  Befejezetlen című sorozat 75 da-
rabja „a harag napjától” máig követi 
az „arab tavaszt”, s benne a nők sze-
repét, akiknek színes pamuttal fehér 
vászonra hímzett csoportjaiból feke-
te fércöltéssel emel ki „világító” pre-
mier plán portrékat.

A berlini Jonathan Meese két év-
tizede kezdett festeni, majd fel-
hagyott vele a  rajz, a  szobrászat, 
a színpad és az installáció kedvéért. 
Az  utóbbi években azonban visz-
szatért a piktúrához, erre utal a tár-
lat kettős szójátéka: MalerMeese 
MeeseMaler. Nagyméretű, expresz-
szív gesztusokkal felvitt „történeti 
tablóinak” főszereplői a mindenkori 
hatalmasok: Ehnaton fáraó és Ízisz 
istennő; a  germán mitológiából (az 
általa ős-zsoldoskatonának titulált) 
Parsifal. De itt van Batman szka-
fanderben és teuton lovagi páncélsi-

sakban, valamint a  csábító Kundry 
a  bűnt jelképező kígyóval. A  kari-
kírozott „hősöket” tovább deheroi-
zálja szemétkupacokkal, gyermek-
játékszerekkel; a  képszéli firkákon 
az  Erlösung/Erzlösung bizarr szó-
játékkal a  krisztusi megváltásra és 
a náci hadsereg érdemkeresztjére 
utal. Egész alakos groteszk, ironikus 
önábrázolásain Göring, Mussolini, 
Hitler vagy Sztálin vezéri unifor-
misában pózol – mellén kitünteté-
sek garmadával –, borzas, szakállas, 
hosszú hajú, tréningruhás portré-
ján Vaskereszt függ a  nyakában. 
A  karikírozott „harci kedv” Meese 
munkái n az alkalmazott festői-kom-
pozíciós elemek dekonstrukciójá-
val társul. (A nyomás alatt és Tanja 
Boukal kiállítása március 2-ig, Jona-
than Meese tárlata március 9-ig te-
kinthető meg.)

WaGner istván

Museum der Moderne, Salzburg-Mönchsberg

Parsifal és Kafkanisztán

Lenbachhaus – Kunstbau, München

Mikromegák – Atlasz 784–802

Gerhard Richter: Atlasz, 791. tábla, 2013
Toyoshima-projekt

Lukas Birk: Mao-tetkó a vállon, 2008
polaroid, lambda print, 49×65,4 cm

Jonathan Meese: Az égi tűzoltó, 2013
olaj, akril, vászon, 270×180 cm
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A cseh fővárosban a  francia kultu-
rális évad csúcspontjaként értékelik 
a  Francia művészet főúri gyűjtemé-
nyekben címmel megrendezett ki-
állítást, amely a prágai várgondnok-
ság és a  tárlat helyszínéül szolgáló 
Císarské konírna, azaz „császári is-
tálló” együttműködésében jött létre.

A tárlat egyben része A  neme-
si családok nyomdokain című, hosz-
szabb távú projektnek, amelynek 
célja, hogy a  nagyközönséget meg-
ismertesse a nemesség történetének 
különböző aspektusaival: politikai, 
gazdasági, ipari, üzleti, kulturális 
és természeti környezetet formáló, 
valamint mecénási tevékenységé-
vel. A kísérleti vállalkozás 2011-ben 
indult, 2013 folyamán pedig Fran-
ciaországot és a  Cseh Királyságban 
letelepedett, francia gyökerekkel 
rendelkező családokat mutatta be.

Marie Mžyková kurátor a tárgya-
kat tematikus egységekben helyezte 
el, ezek sokféleségét példázza a kö-
vetkező néhány fejezetcím: Francia 
uralkodók cseh gyűjteményekben, 
A monarchia és az egyház, A Rohan-
ház és a királyné, A klasszikus kor-
szak, Az  Ancien Régime szépsége, 
Romantika, A barbizoni iskola.

A francia nemesség Csehország-
ba áttelepülő tagjainak első hullá-
ma a harmincéves háború után érke-
zett, a következő hullámot a francia 
forradalom indította el, végül a már 
letelepedett francia családok házas-
sági politikája vonzotta újabb honfi-

társaikat cseh földre. E folyamathoz 
tartozik a  francia nemesség egyik 
legrangosabb családjának, a  szin-
te valamennyi nyugat-európai főúri 
családdal rokonságban álló, királyi 
vérből származó Rohan hercegeknek 
az  emigrációja. A  kiállítás gerincét 
az ő műtárgyaik alkotják, amelyeket 
részben a sychrovi Rohan-kastélyból, 
részben az  azóta közgyűjtemények-
be került családi kollekcióból kölcsö-
nöztek a rendezők.

A francia hadtörténet emlékeit be-
mutató egységben a francia hadsereg 
a királyság védelmezőjeként jelenik 
meg; vezéreinek arcképei jelentős 
helyet kaptak a cseh gyűjtemények-
ben, így a Rohanokéban is. A kiállí-
tási anyagból kiemelkedik Charles 
le Brun XIV. Lajos királyt ábrázoló 
lovasportréja a  sychrovi kastélyból 
és II. Henri Rohan képmása.

A francia történelem megismerte-
téséhez a királyságot támogató egy-
ház szerepének értelmezése is hoz-
zátartozik: a  Rohan család tagjai 
jelentős egyházi méltóságokat visel-
tek. Soubise kardinálisról például 
– akinek az  anyja, Soubise herceg-
né egy időben XIV. Lajos kedvese 
volt – azt híresztelték, hogy a Nap-
király természetes fia. A  tárlaton 
látható márvány mellszobra a  Ro-
han család sychrovi kastélyából ke-
rült a  prágai Nemzeti Galéria gyűj-
teményébe. A  Napkirályt ábrázoló 
festményt Hyacinthe Rigaud műhe-
lyében sokszorosították és küldték 

szét a  francia főrendeknek – a köz-
ismert képnek egy ilyen műhelymá-
solata látható a  tárlaton, ugyancsak 
a  sychrovi kastély anyagából. Egy 
kis függő a másik híres-hírhedt Ro-
han bíborost, az  1785-ös nyaklánc-
per egyik főszereplőjét örökíti meg 
– érdekesség, hogy a  Rohan család 
az egész XIX. század folyamán kény-
telen volt az  így keletkezett adóssá-
got törleszteni.

A festészeti anyagból kiemelke-
dik François de Nomé Trója megvé-
tele című munkája; a  stíluskritikai 
alapon nehezen azonosítható mű-
vet egészen a  kilencvenes évekig 
Monsù Desideriónak tulajdonítot-
ták, akiről a  művészettörténeti ku-
tatás kiderítette, hogy a  képeit va-
lójában legalább két, Nápolyban élő 
francia származású festő – François 
de Nomé és Didier Barra – alkotta.

Számos iparművészeti tárgy is 
helyet kapott a  kiállításon: többek 
között sèvres-i porcelánok, a  pá-
rizsi gobelinmanufaktúra által ké-
szített hatalmas falikárpit francia 
és navarrai királyi címerrel, két kis 
Boulle-komód, XVIII. századi férfi-
öltözetek és órák teszik teljesebbé 
a  nemesi gyűjteményekről alkotott 
képet.

Nem ismeri az  élet édességét, 
aki nem élt az  Ancien Régime ide-
jén – állította Talleyrand. A  fetes 
galantes, azaz a gáláns ünnepek ide-
jét örökítik meg François Boucher és 
Charles Antoine Coypel művei. Ez 

utóbbi mesternek a Francesco Cilea 
operájából ismerhető, tragikus sor-
sú Adriana Lecouvreurt, a  Théatre 
Française színésznőjét ábrázoló fest-
ménye a tárlat egyik legszebb műtár-
gya. Ugyancsak e letűnt kor édes-
ségét idézi Félix Lecomte Marie 
Antoinette-et ábrázoló, versailles-i 
márvány mellszobrának biszkvit-
porcelán másolata, amely a  Velké 
Losiny-i kastélyból került a kiállítás-
ra. Ez a portré lett egyébként a ren-
dezvény „arca” is: a  plakátokon és 
a vékonyka – a kiállítás tematikáját 

nem követő – füzet címlapján is ez 
látható.

A napóleoni idők a Rohanok szá-
mára nem voltak vonzók: a  bemu-
tatott empire stílusú tárgyak főként 
Metternich herceg kynžvarti kasté-
lyából származnak. A  termeken vé-
gighaladva számos neves mester al-
kotásával találkozunk: Houdon, 
Elisabeth Vigée-Le Brun, Hubert Ro-
bert és a  „lyoni trubadúrok” mel-
lett Delacroix egy kis képe is látható, 
rajta Palatiano gróf görög ruhában, 
a prágai Nemzeti Galéria gyűjtemé-
nyéből.

Az installációval kényelmetle-
nül beszűkített térben nem könnyű 
a 2×3 méteres festmények megtekin-
tése (több is van belőlük), a  világí-
tás szintén nem mindenhol sikeres, 
a  képek becsillannak. Az  általában 
sok gondot jelentő feliratokat azon-
ban a  fal síkjából kiugró, döntött 
konzolokon helyezték el, az  ezüst 
alapon fekete betűk ebben a  szög-
ben jól olvashatók. A  tárlatot mú-
zeumpedagógiai kiadvány is kíséri. 
A termeket járva frankofilek és mű-
vészetkedvelők eltűnődhetnek azon, 
vajon minek köszönhető, hogy e sok 
kincs – gyűjteményegyetem létreho-
zása nélkül – sértetlenül megmaradt 
a  csehországi kastélyokban, s hogy 
most a  cseh műemléki felügyelő-
ség gondozásában többnyire erede-
ti helyszíneken várja a  látogatókat. 
(Megtekinthető február 23-ig.) 

nasZlaDy áGnes
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Císarské konírna, Prága

Csehország francia öröksége

Hyacinthe Rigaud: XIV. Lajos, 1701
olaj, vászon, 277×194 cm

Az Angliában született, magyar 
származású expresszionista művész, 
Andrew Fekete 1986-ban, tragikusan 
fiatalon, 32 éves korában halt meg. 

Mozgalmas, érzelmi viharokkal teli 
életét a művészetnek szentelte, 
nemcsak festőként, hanem költőként 
és íróként is jelentős műveket hagyva 
maga után.

Autodidakta tevékenysége a XX. 
század látomásos festészetének 
törekvéseivel állítható legközelebbi 
párhuzamba, ám azoktól időben 
elszakadva – a kortárs művészet 
jelenségeitől elszigetelődve – hozta 
felszínre személyes kozmológiáját.

Alkotásai az avantgárd szinte 
min den jelentős irányzatát repre
zentálják; kezdve a művész építészeti 
iskolázott ságából következő 

geometrikus absztrakciótól a szür-
realizmuson át egészen az általa 
lírai absztrakt e xpresszionizmusnak 
nevezett stílusig.

A Jungféle alkímiát gyakorló 
Andrew Fekete transzban festett, 

álmai és intenzív látomásélményei 
által vezérelve. Számára az alkotás 
célja az álomkép megérzékítése volt. 
Művészetében a festői kép a látvány 
és az azon túlmutató élet két külön-
böző szférájának partvonalán álló, 
érzéki mű, mely természetével komoly 
ellentmondásba bonyolódva a „látha-
tatlanba” enged bepillantást, azaz 
a „belső ember” valóságáról közvetít.

A Nemzeti Táncszínházban 
január 16án megnyílt kiállítás közel 
50 képet mutat be Andrew Fekete 
munkásságából, kiegészítve a művész 
naplórészleteivel, melyek bevezetik 
a látogatót az alkotások izgalmas 
keletkezéstörténetébe. A művész 
bravúros technikai tudását változatos 
eszközökkel – szénnel, olajjal, tussal – 
készült festményein, rajzain érhetjük 
tetten.

Alkímia a művészetben
Andrew Fekete 
(1954–1986) expresszionista 
festőművész kiállítása a 
Nemzeti Táncszínház 
Galériájában

A kiállítás 2014. február 2-ig tekinthető meg.
www.andrewfekete.net
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Egy dolog vitán felül áll: Hildebrand 
Gurlitt ízlése kifogástalan volt. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az az 1406 festmény, amit a német 
hatóságok még 2012-ben fia és örö-
köse, Cornelius Gurlitt müncheni 
lakásán találtak, és amely része 
a  nácik által üldözött áldozataik-
tól elrabolt, kizsarolt, vagy „csak” 
elfajzottnak minősített és máig el-
tűntnek hitt műkincsvagyonnak. 
Az  egyébként meglehetősen ope-
ratívnak ismert német hatóságo-
kat a  lelet oly mértékben hozta 
zavarba, hogy sokáig nem is „há-
borgatták” ezzel a  közvéleményt. 
Ki tudja, meddig kímélték volna 
meg – többek között – a ma már 
igen idős törvényes tulajdonoso-
kat a mellbevágó hírtől, miszerint 
számos eltűntnek hitt, az Art Loss 
Registerben is szereplő festmény 
előkerült, ha a Focus című német 
hetilap 2013 őszén nem tárja fel 
az igazságot.

Tény, hogy a  München Schwabing 
negyedében lévő, alig 80 négyzet-
méteres lakásba behatoló adóellen-
őrök nem ilyesmit kerestek: ők be-
érték volna azzal, ha megtalálják 
az  adófizetési kötelezettségének el-
mulasztásával gyanúsított Corneliu s 
Gurlittet. A 80 éves férfiút azonban 
mintha a föld nyelte volna el, s ráme-
nős újságírók csak hetekkel később 
kerítették elő egy-egy röpke interjú-
ra, amikor féltve őrzött kincsei kö-
zül egyik-másik már címlapfotó lett. 

Például Max Liebermann Két lovas 
a  tengerparton című alkotása, ame-
lyet eredeti tulajdonosának, egy min-
den vagyonától megfosztott sziléziai 
zsidó gyárosnak 88, illetve 92 éves 
örökösei évek óta keresnek. A fellelt 
képek listája figyelemre méltó, Oskar 
Kokoschka, Marc Chagall, Pablo Pi-
casso, Emil Nolde, Paul Klee több 
műve egyaránt szerepel köztük – 
hogy csak néhány nevet emeljünk ki.

Cornelius Gurlitt Németország-
ban gyakorlatilag nem létező sze-
mély: nincs bejelentve saját tulajdo-
nú lakásaiba, nincs bankszámlája, 
nem vesz igénybe társadalombiz-
tosítási szolgáltatást, legfeljebb ma-
gánszemélyként elad néha egy-egy 
képet. Az  adócsalás gyanúja azon-
ban nem bizonyosodott be: osztrák 
állampolgárként Ausztriában idő-
ről időre leró valami csekély adót. 
S az  is tény, hogy a nála talált fest-
mények jogos tulajdonát képezik: ő 
1956-ban elhunyt apja, Hildebrand 
Gurlitt törvényes örököse.

Az már más kérdés, hogyan kerül-
tek a képek az apa birtokába. Corne-

lius feddhetetlennek mondható, már 
csak azért is, mert a világon semmit 
sem csinál, s ez valószínűleg apja ha-
lála előtt is így volt. A világban szét-
szóródott távolabbi rokonai szerint 
mindig az a cél vezérelte, hogy meg-
őrizze az általa tisztelt mesterek mű-
veit. Ugyanez az  apjáról már alig-
ha mondható el. Hildebrand Gurlitt 
Hitler egyik fő műkereskedője volt, 
aki elsősorban az elfajzottnak minő-
sített festmények eladásában jeleske-
dett. (A nácik által megsemmisítés 
céljából összegyűjtött remekművek 
száma meghaladta a  20 ezret, és 
amelyiket végül nem semmisítették 
meg, az a Harmadik Birodalom fon-
tos pénzforrását jelentette.)

A Gurlitt név német és osztrák 
képzőművészeti-műkereskedői kö-
rökben jól ismert. Az eredetileg oszt-
rák származású család tagjai már 
a  XIX. században művészettörténé-
szek, régészek, műemlékvédelmi 
szakemberek és művészek voltak. 
Fritz Gurlitt berlini galériája a  XX. 
század elejétől az  impresszionisták-
ra szakosodott, s úgymond élhar-
cosa volt a  modern irányzatoknak. 
A  galéria 1912-ben Egon Schielével 
is felvette a  kapcsolatot, ám akkor 
üzlet nem jött létre. A jól menő ke-
reskedést Fritz Gurlitt fia, Wolfgang 
(Hildebrand Gurlitt unokafivére) 
vette át, aki a  nácik hatalomra ju-
tása előtt a  német műtárgypiac va-
lóságos sztárjának számított. Klimt, 
Kokoschka, Kubin mind a közvetlen 
érdeklődési körébe tartoztak, az al-

kotókkal legtöbbször személyes kap-
csolatot tartott fenn.

A német expresszionizmus támo-
gatójaként ismert Hildebrand Gurlitt 
már 1930-ban parkolópályára ke-
rült: először csak az avantgárd irán-
ti rajongása miatt menesztették 
a  zwickaui múzeum éléről. Ham-
burgban még talált új állást, ám há-
rom évvel később végképp munka-
nélküli lett: ekkor már származása 
(zsidó nagyanyja) volt eltávolításá-
nak oka. Hitler azonban hamarosan 
felismerte, hogy szaktudása hasznos 
lehet – az  elfajzottnak minősített, 
és emiatt a német múzeumoktól be-
gyűjtött festmények külföldi értéke-
sítésével bízta meg. Emellett ő lett 
a  Linzbe álmodott Führer-múzeu m 
egyik beszerzője. Még 1944-ben is 
több millió birodalmi márkányi té-
telben vásárolt festményeket.

Akik ismerték, később arról be-
széltek, hogy ténykedése kétarcú 
volt. A meghurcolt, elüldözött zsidók 
helyzetéből tekintélyes hasznot hú-
zott, a Führer parancsait maradékta-
lanul végrehajtotta, eközben viszont 

mintha igyekezett volna menteni 
az  általa hőn szeretett s a nácik ál-
tal pusztulásra ítélt műveket. A há-
ború után zsidó származása miatt 
megúszta a nácitlanítási folyamatot, 
s már 1947-ben újra jelen volt a mű-
kereskedelmi világban – a düsseldor-
fi Kunstverein igazgatójaként.

Hogy a később fiára hagyományo-
zott anyag pontosan hogyan keletke-
zett – a Hitlertől kapott megbízások 
közepette magának is vásárolt, vagy 
részesült az  üldözöttektől elrabolt 
kincsekből, esetleg visszatartott „el-
fajzott” műveket, s még 1947 után 
is hozzájutott az  államhoz vissza-
került alkotásokhoz –, azt nem tud-
ni. A háború utáni ellenőrzéskor azt 
vallotta, hogy saját gyűjteményének 
nagyobb része – valamennyi beszer-
zési papírral, eredetigazolással és 
a cég irataival együtt – Drezda bom-
bázásakor elpusztult. Amit sikerült 
megmenteni, azt készségesen átad-
ta az amerikaiaknak. Az ellenőrzés 
után ezt a mintegy 140 képet kéré-
sére visszakapta. A  jókorára duz-
zadt gyűjteményről 1956-ban bekö-
vetkezett halálos balesete után nem 
lehetett hallani. Fia gyakorlatilag 
a  képeknek élt, két évvel ezelőttig 
édesanyjával együtt. Nem nősült 
meg, senkivel sem tartott kapcsola-
tot, őrizte és gondozta a festménye-
ket (ő maga képzett restaurátor).

Cornelius unokanagybátyja, Wolf-
gang Gurlitt más utat járt. A hábo-
rú alatt Bad Aussee-ben nagy há-
zat vitt. Három asszonya – az elvált 
nej, az  aktuális feleség és a  szere-
tő – szívesen látta vendégül a  ber-
lini társasági élet krémjét. A  szere-
tő egyébként egy dán férfival kötött 
névházasságot, s „külföldiként” a 
viharos időkben is tudott vásárol-
ni az  „elfajzott” alkotók műveiből. 
Wolfgang időben biztonságba he-
lyezte kincseit Bad Aussee-ben, ahol 
hősiesen mentette is a  képzőművé-
szeti vagyont. A  háború után is jól 
hasznosította kapcsolatait. Német-
országban maradt unokafivérével 
ellentétben ő képei bemutatására 
törekedett. Így előbb kiállításra köl-
csönzött, majd eladott festményeket 
a Linzben lényegében általa alapított 
Neue Galerie-nek – ebből lett a mai 
Lentos Kunstmuseum, amely így 
neki köszönhette legértékesebb da-
rabjait. Utóbb a legalaposabb kutatás 
sem tudta kideríteni, hogyan jutott 

hozzá Wolfgang Gurlitt több Schiele-
festményhez – mint ahogy azt is ho-
mály fedi, mi lett halála után a gyűj-
teményével.

A szakmát és a kártalanításra, va-
gyonuk visszajuttatására váró örökö-
söket méltán dúlta fel a hír az 1406 
festmény megleléséről. A  sajtó és 
a  közvélemény nyomására a  Focus 
leleplező cikke és az  augsburgi ál-
lamügyészség kényszerű sajtóérte-
kezlete után viszonylag gyorsan fel-
kerültek az  internetre a  „gyanús” 
festmények – miután közzétették 
a  szakértők feltevését arról, hogy 
az  1406 alkotás nagyjából egyhar-
mada biztosan nem tartozik a nácik 
által elfajzottnak bélyegzett művek 
vagy az elrabolt műkincsek kategó-
riájába. A fennmaradó csaknem 970 
alkotás közül 380 az „elfajzott mű-
vészet” terméke, 590 kép esetében 
pedig meg kell vizsgálni, hogy a zsi-
dóüldözés következtében kerültek-e 
a kollekcióba.

A vizsgálat mindenesetre lassan és 
nehézkesen halad, egyszerűen nem 

áll rendelkezésre megfelelő szakértői 
kapacitás. De ez még nem minden: 
jogi problémák is vannak. Német-
országban – ellentétben Ausztriá-
val – nincs kifejezetten a  rablott 
műkincsekre vonatkozó restitúciós 
törvény. Mellesleg ez az Ausztriában 
Egon Schiele Wally portréja című 
festménye körül 1998-ban kirob-
bant botrány után (a Leopold-gyűj-

teményhez tartozó képet egy New 
York-i kiállításon az  örökösök saját-
jukként ismertek fel, s Leopold 13 
évnyi vizsgálódás után csak vissza-
vásárlással jutott ismét hozzá) szüle-
tett törvény is csak az állami múzeu-
mokra nézve jelent kötelezettséget. 
A  magánszemélyeknél, gyűjtőknél 
lévő gyanús eredetű képek visszajut-
tatása legfeljebb lelkiismereti alapon 
képzelhető el, törvényes előírás erre 
nincs. S bár a Gurlitt-gyűjteményhez 
hasonló léptékű és értékű gyanús 
eredetű anyag eddig még nem ke-
rült elő (mint ahogy a  Klimt-képek 
kényszerű visszaadása is csúcspont-
ja volt a restitúció történetének), ki-
sebb ügyek folyamatosan akadnak. 
Lassan kihalnak azok, akiknek ér-
zelmi kérdés is a  családjuktól elra-
bolt tárgyak visszaszerzése, hiszen 
gyermekkoruk emlékeiről van szó. 
Az örökösök és az örökösök örökösei 
számára az anyagi vonatkozás előbb-
re való – ám ez sem lebecsülendő té-
nyező. Arra pedig nem lehet számí-
tani, hogy egyszer majd „elfogynak” 
ezek az ügyek.

A Gurlitt-botrány elterelte a  fi-
gyelmet a  legfrissebb ausztriai eset-
ről, ahol az  egykor a  Führert szol-
gáló filmrendező, bizonyos Gustav 
Ucicky gyűjteménye került a  figye-
lem középpontjába. A  magát Gus-
tav Klimt törvénytelen fiának val-
ló férfiú ugyan évtizedek óta halott, 
ám 91 éves özvegye a ma mintegy 
200 millió euró értékűre becsült 
anyagot egy frissen létrehozott ala-
pítványba vitte be. A  rossz nyelvek 
szerint így akarta átmenteni a  leg-
értékesebb darabot, Gertrud Loew 
(Felsövanyi) portréját, amelyet a mo-
dell fia évtizedek óta hiába köve-
telt vissza. A  99 éves örökös bele-
halt az  izgalmakba, az  alapítvány 
pedig szép csendben működhetett 
volna, ha a Leopold Museum tekin-
télyes igazgatója, Tobias G. Natter ki 
nem kel ellene. Pontosabban váratla-
nul le nem mond, arra hivatkozva, 
hogy az új alapítvány elnöke, Peter 
Weinhäupl, a  Leopold Museum ke-
reskedelmi igazgatótársa az  ő meg-
kerülésével vállalta a  pozíciót, ami 
összeegyeztethetetlen eredeti (és 
továbbra is megtartott) állásával. 
Natter célzott arra is, hogy mi a véle-
ménye az anyag homályos eredetéről 
– márpedig ő a XX. századelő kép-
zőművészetének elismert szakértője.

Ucicky özvegye tudja, mi az igaz-
ság a  képek körül, másként aligha 
egyezett volna ki egy másik örökös-
sel: a Vízikígyók II. című Klimt-kép 
eladásából származó összeget meg-
osztotta az eredeti tulajdonos leszár-
mazottjával.

Az új Klimt Foundation körüli bot-
rány csitulóban van, de máris közelít 
egy újabb felkavaró eset: a Beetho-
ven-fríz ügye. Ha bebizonyosodik, 
hogy a  Lederer család örököseinek 
panasza jogos, és Klimt monumentá-
lis műve tényleg zsarolással, nyomott 
áron jutott állami tulajdonba, a kép 
lekerül a Secession faláról – ez pedig 
legalább akkora sokk lesz az osztrá-
koknak, mint a Belvedere kényszerű 
megválása az Arany Adéltól. És ak-
kor még nem beszéltünk a legújabb 
követelésről: E. Randol Schoenberg 
amerikai ügyvéd szerint ugyancsak 
megvizsgálandó a most éppen Lon-
donban vendégeskedő Klimt-fest-
mény, az Amalie Zuckerkandl-portré 
eredete is. Márpedig Schoenberg – 
a zeneszerző unokája – tudja, mit be-
szél: ő segítette hozzá a Bloch-Bauer 
család örököseit ahhoz, hogy vissza-
kapják az Arany Adélt.

sZásZi Júlia

Törvényes tulajdonosok új reménye

A Gurlitt-saga következményei

Cornelius Gurlitt, akit végül a Süddeutsche Zeitung munkatársa megtalált

Max Liebermann: Két lovas a tengerparton
a képhez a gyűjteményben további vázlatokat és rajzokat találtak

Henri Matisse: Ülő nő
nem szerepel Matisse műveinek listáján,  

a képet valószínűleg 1942-ben Rosenberg 
körzetvezető a francia Libourne egyik  

bankjának trezorjából vitte el
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Kitekintő

Puszta véletlen, összehangolt időzí-
tés, vagy nyitottak vagyunk és meg-
értünk rá? Egy biztos: Coco Chanel 
az  elmúlt pár évben újra sokat hal-
lat magáról. Életrajzi könyvek és já-
tékfilmek, egy kábítóan érdekes ta-
vaszi fuvallat a  párizsi Palais De 
Tokyóban a híres Chanel No. 5 par-
fümről, most pedig egy átfogó kiállí-
tás Chanel: a  legenda címmel a há-
gai Gemeentemuseumban.

Nincs még egy olyan divatház és 
márka a világon, amelynek képe any-
nyira mélyen összefonódott volna 
az alapító személyével, mint a Cha-
nel. A  Mademoiselle személyét kö-
rüllengő legenda megkerülhetetlen, 
mivel Chanel élete és munkássága 
között sohasem volt éles választóvo-
nal. A márka mítoszának központi, 
érinthetetlen és kívánatos figurája 
maga Chanel; látható vetülete a Cha-
nel-stílus. Ennek a cég olyannyira tu-
datában van, hogy az 1980-as évek 
végén Karl Lagerfeld vezetésével tíz-
parancsolatba szedte a  márka iko-
nográfiáját, azaz a meghatározó 
stílusjegyeket, és ezt azóta is követ-
kezetesen alkalmazza kommuniká-
ciójában és branding-stratégiájában.

A Draiflessen Collection kiállítá-
sa ennek a  legendának ered a  nyo-
mába. A kérdésfelvetés így hangzik: 
miér t élvez Coco Chanel személye és 
a márka a mai napig oly sok figyel-
met, hogy legendáról beszélhetünk? 
A kérdésre persze nem kapunk kizá-

rólagos választ, de a tárlat egyik ku-
rátora, Angela Völker művészettörté-
nész közel jár a  tűzhöz, amikor így 
fogalmaz: „Chanel mai napig tartó 
ismertségének feltehetőleg egyik tit-
ka, hogy mint divattervező saját fi-
zikai megjelenésével és személyiség-
jegyeivel garantálta és reklámozta 
termékeit, a késő XX. és a XXI. szá-
zad celebjeihez hasonlóan.” A párhu-
zam látszólag megállja a  helyét, de 
aki ismeri Chanel életútját és mun-
kásságát, az tudja, hogy egyedülálló 
módon és ösztönösen érzett rá a két 
világháború közötti és a háború utáni 
jóléti állam korszellemére, és megra-
gadta az abban rejlő kreatív és üzleti 
lehetőségeket. Nem egy reklámgépe-
zet produktuma volt, mint manap-
ság a divatmárkák keblén csüngő és 
élősködő kisded celebek, akik segít-
ség nélkül képtelenek lennének fel- 
és kitalálni magukat. A párhuzamot 
nemcsak tisztelettudóbb, de helytál-
lóbb is megfordítani: Chanel minden 
mellékszándék nélkül megteremtet-
te a formulát, ami időközben önálló 
életre kelt.

A kiállítást a  textiliparban meg-
gazdagodott C&A áruházlánc tulaj-
donosa, a milliárdos Brenninkmeijer 
vállalkozócsalád házi intézménye, 
a  mindössze négyéves múltra visz-
szatekintő Draiflessen Collection 

hozta tető alá. Profi szakmabelie-
ket sikerült megnyerniük az  ügy-
höz, s így a kiállítás és a katalógus 
tartalmi szempontból is színvona-
lasnak tekinthető. A mintegy 150 öl-
tözék és kiegészítő testközeli látvá-
nya már önmagában is főnyeremény, 
de a tárlat egy magamfajta középha-
ladó Chanel-rajongónak is tartogat 
elegendő újdonságot. A  katalógus 
a kiállítás hármas felépítését követi. 
Az  első rész Chanelt, a  divatterve-
zőt és a korai (1913–1939), valamint 
a  késői (1954–1971) periódus mun-
kásságát mutatja be.

Gabrielle Chanel szegény és zak-
latott sorsú paraszt-kispolgári lány-
ként, tapasztalat nélkül, laikusként 
lépett a  divatszakmába (kalapokkal 
kezdte) gazdag angol arisztokrata 
szeretője, „Boy” Capel anyagi támo-
gatásának köszönhetően. Mint utó-
lag hozzátette: „Nem azért vágtam 
bele, hogy olyat hozzak létre a divat-
ban, ami tetszett, hanem hogy elhá-
rítsam a divatból azt, ami nem tet-
szett.” A  fűzők, a  bukjelszoknyák, 
a nehéz és drága anyagok után Cha-
nelnek köszönhetjük a könnyed, mo-
dern, egyenes női sziluettet. A  hú-
szas–harmincas évek mindennapi 
használatra tervezett ruháiból ke-
vés maradt fenn, ezért ez a  kiállí-
tás legkülönlegesebb része. Megdöb-
bentő látni, hogy ezeket a  ruhákat 
manapság is gond nélkül felvehet-

nénk, senki meg nem mondaná, 
hogy majdnem száz évvel ezelőtt 
készültek. Az 1980-as évek óta újra 
Chanel radikális egyenes sziluett-
je uralja a divatot. Egyszerűen mert 
szuperfunkcionális és szuperkényel-
mes. Chanel tehet arról is, hogy 
a  korábban alsóneműk és sportru-
házatok gyártására szolgáló „alsóbb-
rendű” anyagok meghonosodtak 
a  divatban (dzsörzé, tweed), hogy 
magabiztosan átlépte a  nemek kö-
zötti határvonalat, térdvonalig meg-
kurtította a szoknyát (és ráadásként 
a hajat is), nők számára is elérhető-
vé tette a kényelmes, sportos öltözé-
keket. Rendkívüli érzékkel teremtett 
egyensúlyt hagyomány és újítás kö-
zött. Kedvenc színei újra és újra visz-
szaköszönnek: az  örök fekete, a  fe-
hér, a  bézs és a  piros. Extravagáns 
neostílusokban megálmodott bi-
zsukat hordott eredeti ékszerekkel, 
amikből rengeteg példányt megcso-
dálhatunk a  kiállításon. Bevezette 
az egyik legelső szintetikus modern 
parfümöt, népszerűvé tette a  „kis 
fekete” ruhát (de nem ő találta ki, 
mint a legenda tartja), a húszas évek-
ben tervezett saját kardigán–szok-
nya szettjét továbbfejlesztette, ami-
ből az ötvenes években megszületett 
a híres Chanel-kosztüm. És ne feled-
jük a státusszimbólummá avanzsált 
híres kézitáskát sem.

Chanel lelkesen gyártott az  éle-
téről anekdotákat és a  divatról afo-
rizmákat, s ezzel aktívan részt vett 
saját legendája megteremtésében. 
A falakat borító életnagyságú archív 
fotók reprodukciói között tapintatos 
lábjegyzetként vissza-visszatérnek 
Tény és Fikció mulatságos és tanul-
ságos fejezetei, hogy korántsem ki-
ábrándító módon helyére rakják azt, 
ami helyre rakható a legendából.

A második fejezet a  klasszikus 
Chanel-darabokat tárgyalja: a „kis fe-
kete” ruha saját termet is kapott, kö-
zel 20 tervező variációit csodálhatjuk 
meg egymás mellett, illetve a  Cha-
nel-kosztümöket és a  stílusában ké-
szült utánzatokat. Az  utolsó rész 
pedig a Chanel halála után a Chanel-
ház vezetésére felkért divattervezők 
munkásságát tárgyalja (mind férfi, 
ami nem meglepő, mert bár a hábo-
rú előtt a nők uralták a divattervezői 
szakmát, a  háború után sokkal in-
kább bizonyos férfiak), külön figyel-
met szentelve Karl Lagerfeld kreatív 
darabjainak, aki 1983 óta sikerrel ér-
telmezi újra és korszerűsíti játékosan 
a Chanel-örökséget.

Mindent összevetve: a  kortárs 
avantgárd redukció és minimaliz-
mus hatása egyértelműen tükröző-
dik Chanel formavilágán (eltekintve 
a  burjánzó bizsuktól, amikkel öltö-
zékei „egyszerű, szegényes” meg-
jelenését kívánta ellenpontozni, 
a harmónia és egyensúly fenntartá-
sa érdekében), és a  saját androgün 
testére szabott, visszafogott elegan-
ciájú ruhái briliáns üzleti fogásnak, 
reklámnak bizonyultak. Munkássá-
gát különleges paradoxon övezi: sza-
kított a  szecesszió stílusával, hogy 
aztán időtlen és időtálló ruha- és 
kiegészítőikonokat hozzon létre. 
Egy törés kellett, hogy megteremtse 
a kontinuitást. Ennek az egyedülál-
ló képességnek és hozzáállásnak kö-
szönhette azt is, hogy bár a háború 
alatt náci ügynökökkel ápolt kapcso-
latai miatti megtorlástól tartva hosz-

szú időre önkéntes száműzetésbe 
vonult Svájcba, 71 éves korában új-
rakezdte a  szakmát, és haláláig ott 
folytatta, ahol abbahagyta.

Chanel nem a  divat istenének 
(vagy inkább istennőjének?) oltá-
rán akart minden szezonban áldo-
zatot hozni, és ezzel feláldozni saját 
korábbi kollekcióját (mint Dior tette 
az 1940-es évek végén az „új” sokk-
jával), hanem a kényelem és a moz-
gásszabadság iránti igényét kívánta 
kielégíteni: egyszerűen önmagának 

alkotott. Chanelt a szociális és anya-
gi függetlenség, az  emancipáció és 
a szabadság utáni vágy hajtotta gőz-
erővel a  szakmai sikerek felé. Radi-
kálisan új formába öntötte saját ma-
gát, karizmatikus egyéniségének és 
üzleti érzékének köszönhetően nők 
millióit változtatta át. Neki köszön-
hetjük a  manapság oly divatos, de 
egykor csak a  kiváltságosok részé-
re elérhető „teljes lifestyle” jelenség 
demokratizálódását. A globális H&M 
és társai révén ma egy diáklány is 
megengedheti magának, hogy úgy 
nézzen ki, mint a celebek, a sztárok 
és a modellek a kifutón. Vagy ha job-
ban igyekszik: mint Chanel. (Megte-
kinthető február 2-ig.)

hunyaDi sZilvia

Österreichische Nationalbibliothek, Bécs

Gyermekfotográfiák a Monarchiából
Földrajzilag a soknemzetiségű Habsburg Birodalom és utódállamainak te-
rületére, történetileg az 1850 és 1970 közötti periódusra fókuszál az oszt-
rák nemzeti könyvtár „időutazása” – 250-nél több képpel. A korai, rangos 
„fény(kép)írók” és későbbi, névtelen amatőrök felvételei császárság és de-
mokrácia, forradalmak és világháborúk, a „Vörös Bécs” munkásszolidari-
tása és az Anschluss utáni fasizmus, ünnepek és hétköznapok pillanatait 
rögzítették a témablokkokba.

A hírességek gyermekeiről és az ismeretlen utcakölykökről készült fel-
vételek – nem mellesleg – ízelítőt nyújtanak a  fotográfia históriájából, 
amint a technikai fejlődés meg a stílusváltások nyomán a merev műtermi 
beállítástól eljutott a spontán kültelki riportig, a nemi szereposztás szte-
reotípiáitól a divat diktátumain át a reklámig.

Arisztokrata körökben az Angerer 
fivérek közül az  idősebbik, Ludwig 
1861-ben a hároméves Rudolf trón-
örököst fotografálta tábornoki uni-
formisban; az  ifjabb, Victor tíz év-
vel később a parányi Mária Valéria 
főhercegnőt örökítette meg felnőtt 
utcai eleganciában, egy óriás ber-
náthegyi kutyával. A Wittgenstein-
Stonborough família hagyatékából 
nemrég került az  intézmény birto-
kába a vaskos családi albumok soka-
sága, összesen mintegy 600 képpel, 
a közönség pedig most láthat ebből 

először ízelítőt. A korabeli műtermekben a beállítás, a díszlet, a  jelmez 
és a kellékek egyaránt az ábrázoltak társadalmi státusát szimbolizálták, 
még a  játékok is leendő felnőtt szerepükre készítették fel a  gyerekeket. 
A nagypolgár Fritz Luckhardt előkelő bécsi szalonjában pózolt 1868-ban, 
hatévesen a későbbi író, Arthur Schnitzler, míg ismeretlenek felvételein 
1882-ben a  kis Hugo von Hofmannsthal feszít népviseletben, 1908-ban 
pedig a gyermek Ödön von Horváth matrózruhában.

A múlt század fordulóján Heinrich Kühn fotóművész még a „boldog bé-
keévek” világát dokumentálta festői gyermek-zsánerképein, autochrome 
eljárással. Ezek világviszonylatban is az  első színes felvételek közé tar-
toztak. Ezzel egy időben, a társadalmi hierarchia legalján, a megélhetési 
kényszer diktálta gyermekmunka napi gyakorlat volt a gyárakban, műhe-
lyekben. A szociális képriportok korai előfutárai azok a ritka amatőrfotók, 
amelyeken például 1908-ban egy kiskamasz fiú áll elveszetten a hatalmas 
szerszámgép mellett. Ezt aligha ellensúlyozhatták a  „bécsi karakterfi-
gurák” olyan mesterkélt prototípusai, 
mint a suszterinas és társai.

A Monarchia felbomlása után kö-
szöntött be a fotózsurnalizmus első vi-
rágkora, ám a felvételek – játék valódi 
fegyverekkel a háborús romok között, 
a  világgazdasági válság következmé-
nyei, szegénynegyedek nagycsaládjai 
az ingyenkonyhán, felemelt karral Hit-
ler-köszöntést gyakorló kisiskolások, 
deportálás elől tömegesen menekülő 
zsidó gyerekek – nem épp a „felhőtlen” 
gyermekkorról tanúskodnak. A  kicsi-
nyek időnként még a szélsőséges hely-
zetekben is képesek önfeledt játékba 
merülni: a neves sajtófotós Lothar Rübelt riportsorozatot készített a grun-
don rongylabdával lelkesen focizó srácokról (1932), egy kislány pedig el-
mélyülten fújja a pitypang bóbitáját (1935).

Az osztrák főváros szövetséges megszállása idején a  United States 
Information Service Romantikus Bécs című 1949-es, giccsbe hajló pro-
pagandafotóján tiroli ruhás gyerekpár ül a tavaszi napsütésben a parkbeli 
padon. És végül jön a  fogyasztói társadalom kora: a LEGO, a Barbie és 
a farmer divatja, no meg a tévé mindent elsöprő térhódítása. (Megtekint-
hető február 23-ig.)

W. i.

Gemeentemuseum, Hága

A modern nő sziluettje

Heinrich Kühn: Lotte, Hans és Walter  
a vízparton, 1908 körül

Nappali ruha, Gabrielle Chanel, 1960–1962
Gemeentemuseum Den Haag, Draiflessen Collection

Együttes, K. Lagerfeld a Chanel számára, 1991
Gemeentemuseum Den Haag, Draiflessen Collection

Coco Chanel, 1935
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United States Information Service: 
Romantikus Bécs, 1949
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előadók könyvei
Gondolatok, amelyeket érdemes 
terjeszteni, kreatív gondolkodók, 
akikre figyelni kell.

* Technology, 
 Entertainment, 
 Design

*

Könyveink közvetlenül a kiadótól  
kedvezményes áron rendelhetők meg.

webshop: www.hvgkonyvek.huAz vagy, amit olvasol. 
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