
XVII. ÉVFOLYAM – 10. SZÁM

Skócia-szerte 71 kiállítással ünnep-
li és definiálja önmagát a kulturális 
önbizalomtól duzzadó skót szcéna. 
A  Generation című, hónapokon át 
tartó ambiciózus tárlatfolyam az or-
szág különböző galériáit vonja be 
programjába, és több mint száz mű-

vész munkáin keresztül térképezi 
fel Skócia elmúlt 25 évének kulturá-
lis sarokköveit, az ebben az időszak-
ban felbukkant művészeket.

Az edinburgh-i Scottish Natio nal 
Galleryben rekonstruálták azt az 
1990-es Steven Champbell-kiállítást 

(On Form and Fiction), amely a figu-
ratív és konceptuális művészet kö-
zötti határmezsgyén mozog. A New 
Yorkból akkor visszatért Champbell 
festményeit a hozzájuk készült váz-
latok veszik körül faltól falig, a  te-
rem közepén elhelyezett padok mel-

lett orsós magnetofonról zene szól. 
Ez az  egykor nagy visszhangot ki-
váltott Gesamstkunstwerk számta-
lan skót művésznek szolgált inspi-
rációul. Champbell kulcsfigurává 
vált – vagy éppen a  jelenlegi kiállí-
tás avatja azzá, egy generációs tárlat 
nulla kilométerkövének jelölve ki.

A Generation friss munkákat és 
a behemót rendezvényre megrendelt 
műveket is tartalmaz, például Karla 
Black beltéri felhőjét, melyet a  neo-
klasszicista nemzeti galéria főlépcső-
jével szemközti térbe tervezett, fel-
ütésül az ottani anyaghoz. Christine 
Borland L’Homme Double című ins-
tallációja is itt látható először, leg-
alábbis Skóciában. Borland Josef 
Mengele két fotóját és szemtanúk le-
írását küldte el hat szobrásznak, s arra 
kérte őket, hogy ezek alapján klasszi-
kus stílusban formálják meg Mengele 
büsztjét. A  hat kiállított agyagszo-
bor éppúgy reflektál az  elvesző em-
lékezetre, mint a  „gonosz banalitá-
sára”. A glasgow-i Gallery of Modern 
Art központi terében Douglas Gor-
don rendezett mini retrospektívet, 
videói 101 régi tévémonitoron fut-
nak. A  halmokban egymásra ra-
kott kisebb-nagyobb tévékkel Gor-
don egy számára kedves glasgow-i 
használtcikkpiacot is megidéz. A mű-
vész legismertebb videója, a 24 Hour 
Psycho (1993), Hitchcock klassziku-
sának 24 órásra lassított változata, 
egy másik helyszínen látható. The 
Lamp of Sacrifice című installációjá-
ban Nathan Coley 286 edinburgh-i 
imahelyet mutat be. A Yellow Pages 
listájából választotta ki és kartonpa-
pírból reprodukálta őket, de vallásra 
utaló attribútumok nélkül. 

(folytatás a 22. oldalon)

A HVG ZRT. KIADVÁNYA 2014. október                    MÛVÉSZETI ÉS MÛKERESKEDELMI FOLYÓIRAT                    ÁRA: 890 FORINT

Concerto Open
Művészetek Palotája, 2014.10.11. 19:30 
LERA AUERBACH • MOZART 
Vezényel: Keller András

Új Dimenziók
A Concerto Budapest 
és az UMZE Kamaraegyüttes közös sorozata
Zeneakadémia, 2014.10.19. 19:30 
OLIVER MESSIAEN 
Des Canyons aux étoiles (magyarországi bemutató) 
Vezényel: Rácz Zoltán

Concerto Studio
Zeneház, 2014.10.22. szerda 19:00
BRAHMS – SCHÜTZ
Művészeti vezető: Csalog Gábor

Concerto Heavy Metal
BMC, 2014.11.03. 19:30
DEVECSAI GÁBOR ÉS A TROMBITA

www.concertobudapest.hu

acb Galéria, Budapest

A szabadság
erőtere

Ez egy meglehetősen erős vízió. 
Nem mondom, hogy mindent 
értek, és éppen ezért azt sem, 
hogy minden érthető, vagy akár 
értelmes, ám az  biztos, hogy sű-
rűségében és játékosságában Igor 
és Ivan Buharov (Szilágyi Kornél 
és Hevesi Nándor) első önálló 
tárlata mindenképpen lenyűgöző 
kiállítás. Vannak ugyan gyenge 
pontjai, ezekre is rátérek majd, 
de összességében biztosan meg-
éri meglátogatni az  acb Galériát, 
sorban megnézni az  összes moz-
gó- és állóképes munkát, majd 
random mód újra bele-belenézni 
egyikbe-másikba a kapcsolatok és 
összefüggések hálójának sűrűsé-
gét megtapasztalandó. Akár azt is 
mondhatnám, hogy a Buharovok 
munkáinak erőterébe kell beleáll-
ni, egy erőtérbe, amely egyszerre 
határozza meg az egész installáció 
és az egyes művek látványvilágát, 
illetve intellektuális és emocioná-
lis utalásrendszerét.

A galéria elő- és főterében nyolc 
munka látható; ezek egy kivételé-
vel mind idén készültek. Az egyet-
len korábbi mű, a 2011-es, A  foci 
az ország megújhodásának fontos 
erőforrása című tárgy (a kivágott 
közepű magyar trikolór lyukán 
egy focilabda türemkedik át, befol-
tozva így a zászlót, és új szimbólu-
mot helyezve a lassan hatvan éve 
megszüntetett régi helyére) kissé 
ki is lóg a többi munka közül. Nem 
elsősorban azért, mert ez nem egy 
technikai jellegű kép (bár képnek 
kép, és még mozog is, köszönhető-
en a tárgy belsejéből fúvó szélnek), 
hanem inkább azért, mert a többi 
munkához képest ez túlontúl egy-
értelműen politizál. Egy másik 
helyzetben persze ez mindenkép-
pen előnye volna, ám a többi mun-
ka jóval elemeltebb diskurzusában 
így társtalan marad.

Más módon jellemzi társtalan-
ság az  előtérben elhelyezett tár-
lót – Kozmoszközmunkás vitrin 
a címe –, amelyben a filmek esz-
közeinek egy részét helyezték el 
az alkotók. 

(folytatás a 7. oldalon)

Generation – 25 év skót művészete

Kockás esernyő alatt

Nathan Coley: The Lamp of Sacrifice, 2004

MissionArt Galéria, Budapest

Egy festő, akit nem lehet elfelejteni
Akik nem ismerték, azoknak Los-
sonczy Tamás csak egy név azok kö-
zül, akik már eltűntek az életből. De 
azoknak, akik néhány évvel ezelőtt 
még találkoztak vele, olyan, mint-
ha még mindig itt lenne, beszélne 
és kérdezne. Érdeklődne minden 
iránt, ami körülötte történik. Száz-
öt éves korában is, amikor már évek 
óta szinte bezárva élt Ady Endre ut-
cai lakásának egyik szobájában, de 
még sokáig, állapotát meghaladó 
erőfeszítéssel sikerült felkapaszkod-
nia a meredek falépcsőn az egy eme-
lettel magasabban lévő műterembe.

Ez a  műterem s főként ott tárolt 
képei adták élete értelmét. Úgy tűnt, 
hogy amikor szembesül saját, fél év-
századdal vagy évtizedekkel koráb-

bi alkotásaival, ezek a külvilágot pó-
tolják számára. A  festmények a  II. 
világháború utáni időszaktól – tehát 
1945–1946-tól – majdnem haláláig 
végigkísérték. Némiképp naplósze-
rűen, korszakok és stílusirányza-
tok szerint is váltakoztak a figurális 
és az  absztrakt művek, a  színesek 
és a  feketébe játszók, a  kicsik és a 
nagyméretűek, a  magányosak és a 
sorozatok. Amennyire tudom, nem 
szelektált köztük, mindegyiket kö-
zel érezte magához, s úgy gondol-
ta, majd az utókor választja ki azt, 
amit igazán megbecsülni érdemes. 
Amíg csak bírt, rengeteget dolgo-
zott, és minden napjának meglett 
a termése. 

(folytatás a 11. oldalon)

1956 plakáton
/w plakacie/ on posters

portré Ducki Kristóf grafikusművészről
Krakkói Centrum, 2013

9. oldal

Kínai femina
érvényesülési utak a kínai kortársművészetben

Cao Fej: RMB CITY, 2008
12–13 . oldal

Lelet, diorámában
Csákány István kiállítása a Trafó Galériában

3. oldal 

We love Satanavia
üzenet Izlandról

Helga Thorsdóttir: Incontro (részlet), 1999
23. oldal
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Egymásról mit sem tudva

Lapjuk szeptemberi számában olvas-
tam Zombori Mónika írását (A dadá-
tól Bada Dadáig) a Magyar Nemzeti 
Galériában látható Dada és szürrealiz-
mus, Magritte, Duchamp, Man Ray, 
Miró, Dalí. Válogatás a jeruzsálemi Iz-
rael Múzeum gyűjteményéből című 
kiállításról. A  cikkhez és a  tárlathoz 
szeretnék néhány megjegyzést fűzni.

Ami már a címben is szemet szúr, 
az a fals elgondolás, hogy egy parádés 
képzőművészeti kiállításra invitálják 
a közönséget. Ezt erősíti Zombori fel-
ütése: „A szakkönyvekben találha-
tó, sokaknak száraznak tűnő művé-
szettörténeti ismeretek felfrissítésére 
(vagy akár megszerzésére) kitűnően 
alkalmas ez a nyári kiállítás, melyen 
a dadaizmus ikonikus alkotásaiból és 
a szürrealizmus kavalkádjából látha-
tunk válogatást.”

Holott az  igazság az, hogy a Dada 
és a  szürrealizmus nem akar műtár-
gyakat létrehozni, ennélfogva alkotá-
sai nem is lehetnek ikonikusak. Egyik 
sem művészettörténeti irányzat, ha-
nem a  legkülönbözőbb alkotók, köl-
tők, zenészek, teoretikusok közös 
mozgalma. Egyik jeles képviselőjük, 
Ribemont-Dessaignes ezt így mond-
ja: „Amit Dada-mozgalomnak hívtak 
egykor, az  a  szellem mozgalma volt, 
és nem holmi új művészeti irányzat. 
[…] A dada-tevékenység az egyéniség 
permanens forradalma volt a  művé-
szet, az  erkölcs, a  társadalom ellen. 
Az  eszközei manifesztumok, versek, 
különféle írások, festmények, szobrok, 
kiállítások, meg néhány nyíltan felfor-
gató jellegű nyilvános demonstráció.” 
Kassák pedig Az  izmusok történeté-
ben így: „Breton ilyen módon lassú és 
szinte céltudatos munkával maga és 
a mozgalom ellen hangolta az állam-
hatalmat, az akadémiákat, a művésze-
ti iskolákat, a pártokat, a francia kom-
munista pártot és a Szovjetuniót […], 
végül maga ellen fordította az egyhá-
zat, a modern kor minden hatalmát, 
intézményét.”

Nos, a  kiállítás épp annak bemu-
tatásával marad adós, hogy amit lá-
tunk, az szellemi mozgalom, perma-
nens forradalom, egymással szolidáris 
és vitatkozó művészek közös, a  sza-
badságukért vívott mozgalma. Olyan 
művészeké, akik nem hagyták, hogy 
bármely fennálló – és két világháború 
borzalmaiba torkolló – „rend”, világ-
nézet vagy művészet korlátozza ezt 
a szabadságot.

A termeken átevickélve csupán 
művészeket és műveket találunk – in-
dividuális módban. Vagy még egyéni 

művészekként sem találjuk őket. Sem 
Blauer Reiter, sem Dada. Sem fő kife-
jezési formájuk, a  szöveg és a  kiált-
vány. Sem Hugo Ball, a zürichi Dada 
törzshelyének, a Cabaret Voltaire-nek 
a  megalapítója. Felesége chansonjait 
kísérte, de mintegy magához vonzot-
ta a hasonló érzésű művészeket, akik 
aztán szimultán versolvasásokat tar-
tottak, az  alkalomra készített hang-
torzító maszkokban „értelmetlen”, 
csupa-zene verseket szavaltak (leg-
alább egy Huelsenbeck-szöveget lát-
hattunk volna), a falakon képek stb.

A kiállítás egyéni művészek mű-
vészetévé szelídíti azt, amit a  Dada 
mozgalma a művészet felrobbantásá-
nak céljával tett, mert csak ezt látta 
a  világháborúra adható adekvát vá-
lasznak.

Hogy a  Dada a  Grande Guerre-
ben a  háború ellen, háborúságban 
született, annak jelentősége sehol 
sem tapintható. Sehol az az izgalom, 
amit Arp így mond: Bevor Dada da 
war, war Dada da. A  lényeget, ami-
ből a dada lett, Schwitters egy képe 
mellett egy mondatban olvashatjuk: 
„Minden összeomlott, és a  töredé-
kekből új dolgokat kellett teremte-
ni: ez a Merz.” De ez a fotómontázs, 
a  dadaista kiáltvány, a  dadaista vers 
és kép lényege is. „Szép, mint egy 
varrógép és egy esernyő véletlen ta-
lálkozása a boncasztalon” – olvassuk 
rögtön az első teremben. De honnan 
tudnánk, hogy az  idézet Sade már-
ki és Freud mellett a harmadik nagy 
elődtől, a  kiállításon meg sem emlí-
tett (!) Lautréamont-tól származik?

És a címből honnan tudja meg a kö-
zönség, hogy a kiállítás második fele 
a magyar avantgárd legjobb törekvé-
seit igyekszik – ha sután és hiányo-
san is – bemutatni? De hogy mennyi-
re szégyenlősen, az már a bejáratnál 
kiderül. Két tabló fogadja a látogatót: 
a szürrealisták sakktáblája (Man Ray) 
a  maga 20 fényképével, és a  csöpp-
nyi MA-csoportfotó a maga 7 embe-
rével. Pedig Kassák köre, majd a Pán 
Imre-féle Művész Könyvesbolt, vagy 
később az Európai Iskola is nagysza-
bású mozgalom volt – csak a túlerős 
politika tudta, ha megszüntetni nem 
is, de föld alá kényszeríteni.

A magyar blokk az Átrendezett va-
lóság címet kapta. Miért? Attól, hogy 
Erdély Miklós egy Bálint-kiállítás kap-
csán ezt mondta Bálint művészetéről, 
még nem kötelező mintegy száz év 
magyar művészeti avantgárdját e cím-
ke alá szuszakolni. Viszont kíváncsia k 
lettünk volna mindarra az energiára, 
merészségre, alkotóerőre, amely ezt 
az  oly kis hatósugarú, ám annál in-

tenzívebb avantgárdot jellemezte, s 
amely oly ellenséges közegben küz-
dött az életéért, hogy gyakran – ön-
ként, vagy szükségből – belső, vagy 
külső emigrációra kényszerült. Így 
például az Európai Iskola és az Elvont 
Művészek Csoportja 1948-tól.

És mit látunk az  Európai Iskolá-
ból? Az alapító okiratnak csak a szin-
te olvashatatlan eredetijét, és azt sem 
az  Európai Iskolát bemutató terem-
ben. Ez utóbbiban csupán az  első 
mondatát idézik, s ezt a kurátor „re-
zignáltnak” minősíti! Holott ellenke-
zőleg, eltökélt programról van szó. 
Amúgy pedig: ki látott már rezignált 
kiáltványt? Az Európai Iskola a hábo-
rú után alig pár hónappal alakult, és 
szűkös három éve alatt 38 kiállítást 
rendezett, világos elgondolások alap-
ján, tárlatvezetővel, aki bemutatta, 
felvezette a műveket. Ezzel párhuza-
mosan előadások és komoly teoreti-
kus viták zajlottak. Minderről egy-két 
apró meghívóból értesülünk egy má-
sik teremben. És hol van Vajda Lajos 
kicsit sem „rezignált”, az Európai Is-
kola vezéreszméjévé vált „szentendrei 
programja”? És miért, hogy az Euró-
pai Iskola jobbnál jobb művészei kö-
zül csak Bálint Endre szerepel méltón, 
a többiek csupán egy-egy művükkel?

Meg sincs említve az Iparterv-cso-
port, Erdély Miklós Fafej és Indigó-
csoportja, a  szentendrei Vajda Lajos 
Stúdió vagy a  balatonboglári Kápol-
natárlat – csupa tiltott, tűrt és ke-
vésbé tűrt kör, mozgalom, közösség. 
Látunk egy alkotást, melynek szerző-
je: „Hejettes Szomlyazók”. Honnan 
sejtené, aki nem tudja máshonnan, 
hogy ez egy összetartó, nem csak 
képzőművészeti csoport volt, saját gé-
pelt újsággal?

A kiállításon úgy jelennek meg 
a hazai művészek is, mintha egymás 
nélkül, egymásról mit sem tudva le-
begtek volna a szocializmus rettentő, 
pállott levegőjében. Rosszabb esetben 
a  létükről sem szerzünk tudomást, 
így például a kormeghatározó Halász 
Péter-féle színházról.

És hol vannak Pauer Gyula 
pszeudói, amelyek remekül rímelné-
nek Dalí és De Chirico szürrealizmu-
sára? És miért nem ismertetik meg 
velünk a  mai magyar művészeket? 
Ki tudja ma, ki volt Donáth Péter? Ki 
tudja ma, mi az a Politechnikai okta-
tószekrény? Ki tudja, ki volt Altorjai 
Sándor, vagy a melléje – csupán a szín 
okán? – odatett és ma is élő Altorjay 
Gábor? Vagy Szentjóby Tamásnak 
honnan és miért az a sokféle neve?

Mivel minderről nem ad számot, 
a  Dada és szürrealizmus tanulságos 
kiállítás helyett a  remekművek kira-
kodóvására csupán.

HorvátH ágnes

Vélemény
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má so lá sá val, ter jesz té sé vel, a ben ne meg je lent ada tok elekt ro ni kus 
tá ro lá sá val és fel dol go zá sá val kap cso la tos min den jo got fenn tart.  
A Mû ér tô ben meg je lent min den szer zôi mû (cikk, fo tó, táb lá zat, 
gra fi  ka) csak a ki a dó elô ze tes írás be li vagy elekt ro ni kus do ku men-
tum ba fog lalt en ged é lyé vel te he tô hoz zá fér he tô vé, il let ve má sol ha tó 
a nyil vá nos ság szá má ra a saj tó ban. Ez a nyi lat ko zat a szer zôi jog ról 
szó ló 1990. évi LXXVI. tör vény 36. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze-
rint til tó nyi lat ko zat nak mi nô sül. 
A hir de té sek tar tal má ért a ki a dó nem vál lal fe le lôs sé get.

Rendben
Szeptember közepén két fiatal, még jószerivel ismeretlen képzőművész 
molinót helyezett el a Műcsarnok kerítésén. Nagy fehér felület, rajta 
fekete betűkkel: RENDBEN. Amikor az  index.hu megkérdezte, Hitka 
Viktória és Gáldi Vinkó Andrea azt mondták, a negatív jelenségekre 
adott pozitív válaszokkal épp a helyzet tarthatatlanságára szeretnék 
felhívni a  figyelmet. Merthogy a nem-re, a  tiltakozásra, a  tagadásra 
már fel sem kapjuk a fejünket.

Kérdés persze, kinek hogy jön le a dolog, merthogy a „rendben”-t 
jóváhagyásnak is értelmezhetik sokan. De mások, megint csak sokan, 
pontosan tudják, hogy semmi sincs rendben. A Műcsarnok körül vég-
képp. Nincs rendben, hogy az  MMA tulajdona lett, nincs rendben, 
hogy az új igazgató, Szegő György azzal mutatkozik be, hogy elég 
lesz már a kritikai művészetből és „a befektetői műkereskedelem dik-
tálta kvalitás lufija most kipukkanni látszik”. 

Nincs rendben, hogy ilyen mondatokat a  köznevetség kockázata 
nélkül ki lehet mondani minálunk. Hogy el lehet vezetni intézmé-
nyeket, egész ágazatokat koncepció és terepismeret nélkül, el lehet 
költeni közpénzt felelősség nélkül, hogy közszereplők nem állnak 
szóba a közzel. A Műcsarnok eltűnése csak aprócska epizód ebben 
a históriá ban. A művészeti közeg pedig legyint, hiszen egyszer elte-
mette már. Csakhogy dolgoznak ott még hozzáértő emberek, akik 
éppenséggel tiltakoztak tavaly ősszel az MMA bevonulása ellen. Biz-
tosan volnának terveik, hát most választhatnak: megszoknak vagy 
megszöknek. Ez a választás áll lassanként mindenki előtt. Rendben? 
Ez a fehér molinó mintha erre is felhívná a figyelmet: beletörődtünk 
már az egészbe, lemondtunk helyekről és emberekről. A hatalom is 
biggyeszt egy pipát az  ügy mellé: rendben. Mehetünk tovább: van 
még elfoglalható terület, van még pénz, amire rá lehet tenyerelni. 
A  kérdés az, megértették-e a  művészek, a  kurátorok, a  kritikusok, 
a galeristák és a gyűjtők, hogy radikálisan más a helyzet, mint akár 
csak két éve. Se pénz, se intézmény többé.

De megszokás és megszökés mellett van egy harmadik lehetőség 
is. Felismerve az érdekazonosságot, együttműködni annak érdekében, 
hogy az érvényes kortárs művészet ne tűnjön el végképp a palettáról. 
Önszerveződés, együttműködés, új források felkutatása. Különben 
végérvényesen hibernálódik a  szcéna, nem jönnek létre azok a mű-
vek és projektek, amelyeket a közvetlen nyomás nem kényszerít ki, és 
amelyeknek nagyobb hely- vagy forrásigényük lenne. Lépni kell. Há-
lózatot építeni, intézményeket teremteni, új gyakorlatokat elsajátítani. 
Valahogy pozitívba fordítani ezt a negatív helyzetet. Rendben?

Csók: István

Tisztelt Szerkesztőség!

Lapjuk szeptemberi számában jelent 
meg Jerovetz György kritikája Ki-
hez beszélünk? címmel az  általam 
kurátorként jegyzett [csend] – Egy 
Holokauszt-kiállítás című, a  buda-
pesti Ludwig Múzeumban bemu-
tatott tárlatról. Annak tudatában, 
hogy a kiállítási kritika olyan műfaj, 
amellyel írásban legalábbis nem túl 
szerencsés vitatkozni, az  alábbi té-
vedésekre hívnám fel a cikk szerző-
jének figyelmét.

Jerovetz kifogásolja, hogy az  álta-
lam hivatkozott történettudományt 
„posztmodern”-ként aposztrofálom. 
Ez a megjelölés azonban nem az én 
„találmányom”, hanem egy nemzet-
közileg bevett historiográfiai megjelö-
lés, és korántsem vág egybe az általa 

„1945 utáni történettudomány”-ként 
jelölt jelenséggel.

A szerző a kiállítás címét pontatla-
nul adja meg, mert az nem Csend, ha-
nem [csend] – Egy Holokauszt-kiállí-
tás volt, ahol a különféle írásjelek és 
betűhasználatok külön-külön jelentő-
séggel bírtak.

El-Hassan Róza művének kapcsán 
a szerző tévesen említi a projekt szlo-
genjeként is működő mondatot, ami 
helyesen „I am overpopulation”. El-
Hassan rajzainak (és nem „vázlatai”-
nak, ahogy Jerovetz írja) világítása pe-
dig azért olyan visszafogott, mert így 
is a muzeológiai szempontok szerint 
elfogadott maximális értéken működ-
nek a rájuk irányuló reflektorok.

Camilo Yánez műve a  szerző állí-
tásával szemben nem „videostill” és 
nem is részlet, hanem egy kétcsator-

nás vetítés hanggal. Az már csak hab 
a tortán, hogy Jerovetz a szövege vé-
gén épp ezzel a művel állítja szembe 
a  Szabadság téri emlékmű megjele-
nítésének hiányát, de nem veszi ész-
re, hogy az általa lesajnálóan említett 
„vitrin” (ami az  én szóhasználatom-
ban múzeumi tárló) nem az „európai 
kortárs holokauszt-emlékműveket” 
mutatja be, hanem egy új fogalom, 
a  performatív emlékmű megalapo-
zására tesz kísérletet, ahol a  képek 
között szerepel többek között a  Sza-
badság téri Eleven emlékmű-csoport 
csakúgy, mint a  Csillagos házak el-
nevezésű projekt, vagy Jovánovics 
György 301-es parcellába készült em-
lékműve, illetve Erdély Miklós utca-
kő-akciója is.

Üdvözlettel:  
timár Katalin, Kurátor

Hozzászólások a Műértő kiállításkritikáihoz

A Műértőben reprodukált alkotások megjelenését a HUNGART©  
Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület engedélyezte.
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Kortárs galériák idei szereplése a nemzetközi vásárokon
A Kortárs Galériák Egyesületének tagjai idén összesen 35 alkalommal vet-
tek – vagy vesznek a  hátralévő hónapokban – részt külföldi vásárokon. 
A  legnépszerűbbnek ebben az évben is a Viennafair bizonyul hat magyar 
résztvevővel, de eljutottak, illetve eljutnak hazai galériák olyan távoli must-
rákra is, mint a New York-i Armory Show és a VOLTA, a busani Artshow 
vagy a Scope Miami Beach. A  legtöbb vásáron – hat helyszínen – a Faur 
Zsófi Galéria szerepelt, míg a Deák Erika Galéria és a Molnár Ani Galéria 
öt-öt helyszínen mutatta be az általa képviselt művészeket.

Nézz rám – megmondod, ki vagyok?
Több mint 30 kortárs fotográfus munkáit sorakoztatja fel a Bőrödön vise-
led. Társadalmi konstrukciók vizuális kódjai című kiállítás szeptember 30. 
és november 2. között a Capa Központban. A tárlat elsősorban arra keresi 
a  választ, hogyan építjük fel személyiségünket, kulturális identitásunkat, 
hovatartozásunkat az  egyre inkább homogenizálódó globális kultúrában, 
illetve hogy milyen jelentéssel ruház fel a  többségi társadalom vagy egy 
szubkultúra bizonyos ruhadarabokat, kellékeket, hogyan teremt „egyenru-
hákat” meghatározott társadalmi rítusokhoz. A kiállításhoz kapcsolódóan 
a Fotóutca Fesztivál keretén belül október 10-én Vírus Est lesz a Capa Köz-
pontban. (www.capacenter.hu)

TÁRGYMUTATÓ a Lövölde téren
A NYITVA! Kiadó üzletek fesztiválja idején szeptember 30-tól október 18-ig 
a Lövölde tér 4. első emeletére költözik a Néprajzi Múzeum MaDok Laborja. 
Az évek, esetleg évtizedek óta üresen álló üzlethelyiségek életre keltését 
szolgáló rendezvénysorozat részét képező TÁRGYMUTATó kiállítás fősze-
replői a mindennapok tárgyai, hétköznapi és múzeumi történetek és mesélő 
emberek. A  tárlatot négyrészes, ingyenes szabadegyetemi előadás-sorozat 
kíséri. (https://www.facebook.com/events/700510213337742/?ref=22)

Textúra 2014
Újabb összművészeti kísérlet helyszíne szeptember 25. és november 25. kö-
zött a  Szépművészeti Múzeum. A  tavalyi Ganymed Projekthez hasonlóan 
a mostani Textúra 2014 is a műfajok közötti határok átjárhatóságát kívánja 
bemutatni: tíz elismert magyar író – Bartis Attila, Bán Zsófia, Garaczi László, 
Jókai Anna, Kiss Noémi, Parti Nagy Lajos, Szabó T. Anna, Térey János, Tompa 
Andrea, Závada Pál – a múzeumban látható egy-egy műalkotást kiválasztva 
és inspirációs forrásnak használva alkotott tíz új irodalmi művet. A szerzők 
szövegeit rövid egyszemélyes jelenetekké alakítva színészek adják elő a mú-
zeum tereiben, az adott műalkotás előtt. Az előadások (5-5 jelenet) rendezői 
Pelsőczy Réka színész, színházi rendező és Török Ferenc filmrendező; idő-
pontjaik: október 2., október 21., november 11., november 19. és november 
25. (http://www.szepmuveszeti.hu/textura_2014)

Mentorált vállakozások 
Elindult a Design Terminál mentorprogramja, melynek célja, hogy megala-
pozza a  néhány éven belül globális jelenlétet is elérni képes magyar kis- 
és középvállalkozások sikerét. Az  összesen 54 beérkezett pályázat közül 
a szakmai zsűri döntése alapján a The Four (divatmárka), az Anna Daubner 
(divatmárka), a Plié by Atelier (hajtogatható bútor), a Position Collective (bú-
tor) és a Hard Body Hang (street workout-eszközök) vehet részt díjmentesen 
a féléves mentorprogramban. (http://mentor.designterminal.hu/) 

Pályázatok
Kutatási költségek térítésére hirdet művészettörténészek részére pályáza-
tot az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet Péter András Alapítvány Kurató  
riuma. Pályázni bármilyen korszakba tartozó kiemelkedő művészettörté-
neti téma nemzetközi színvonalú tudományos feldolgozására lehet, az ösz-
töndíj összege 250 ezer forint. A pályázatok 2014. november 3-án 12 óráig 
személyesen leadhatók, vagy postai úton beküldhetők a  1088 Budapest, 
Múzeum krt. 6–8., I. em. 101. címre.

Hagyományos és kísérleti grafika kategóriában hirdet pályázatot a  Sep-
siszentgyörgyön megrendezett III. Székelyföldi Grafikai Biennále. A  digi-
tális reprodukciók beküldésének határideje 2014. november 20., 12 óra. 
A  pályázat részletes feltételei a  biennále honlapján olvashatók. (http://
grafikaiszemle.ro/palyazati-felhivas-2014/)

Kiállítás – Hír

Bár a  Documenta óta már inkább 
a tágabb nemzetközi művészeti világ 
elvárásaihoz kellett igazodnia, Csá-
kány Istvánnak legalább két okból 
komoly kihívást jelenthetett a  Trafó 
Galéria kiállítási felkérése. Egyrészt 
mert eddigi pályafutása során ritkán 
vágott bele a  saját munkák közöt-
ti összefüggésrendszer felrajzolásá-
ba (installáció formájában), egy-egy 
művét túlnyomórészt mások helyez-
ték csoportos kontextusba. Másrészt 
mivel az  egyre szűkülő magyaror-
szági kortárs művészeti szcénában 
– ahol a nemzetközi mércének meg-
felelni képes helyek száma folyama-
tosan csökken, a  külföldre költöző 
szereplőké pedig ezzel párhuzamo-
san nő – a várakozások is nagyobbak 
lettek vele szemben. Fokozta mind-
ezt, hogy a két évvel ezelőtt Kasselbe 
készült Szellemtartás óta neve csak 
néha bukkant fel a művészeti hírek-
ben (időközben ő is Németországba 
költözött); friss alkotása itthon több 
mint egy éve nem volt látható. Diorá-
ma című kiállításában most jelentős 
új munkák jelennek meg, az együtte-
sükből kirajzolódó összefüggésrend-
szer pedig külön hangsúlyt kap.

A fekete dobozzá alakított ga-
léria terében elhelyezett öt mű-
vet a  címadó dioráma fogalma fog-
ja össze, amely legalábbis Donna 
Haraway 1984-ben írott tanul-
mánya (Teddy Bear Patriarchy: 
Taxidermy in the Garden of Eden, 
New York City, 1908–1936) óta szo-
rosan hozzátartozik a  múzeumok-
kal, kiállításokkal, gyűjtemények-
kel kapcsolatos gondolkodáshoz, 
(ön)reflexióhoz. Haraway írásában 
a  modern taxidermia atyja, Carl 
Akeley munkásságából kiindulva 
a  New York-i természettudományi 
múzeum afrikai tárgyegyütteseit 
vizsgálja – gondolatai hátterében 
mindig ott húzódik az  egykor ele-
ven létezők és a  diorámába helye-
zett halott tárgyak közötti határvo-
nal tudatosítása. Csákány műveinek 
világában – az elmúlt évek nagysza-
bású alkotásait, a Bernsteinzimmert 
(Borostyánszobát) és a  Szellemtar-
tást is ideértve – e vonal felmuta-
tása alapvető jelentőségű; a  Diorá-
mában a  két hangsúlyos munka, 
a  kölni dóm melléképületéről le-
bontott, elszáradt borostyánok-
ból reliefként újraalkotott Lelet és 
a  Bruce Nauman kézöntvényeinek 
hommage-aként megformált Beton-
koszorú egyaránt az  egykor eleven 
formavilágot állítja szembe a  szo-
borrá dermesztettség állapotával: 
az élőt a holttal. De a dioráma fogal-
ma egyben arra az átlényegülésre is 
utal, amelyen a tárgyak a művésze-
ti (adott esetben múzeumi) térbe ke-
rülve átesnek: az oszlophoz támasz-
tott betonkalapács egyszerre marad 
használati és lesz mozdíthatatlan 
műtárgy; A  holnap dolgozója című 
Csákány-szobor öntőformájáról ké-
szült fotó a (kéregbe rejtett) mű do-
kumentációja és egyben maga a mű.

Egyszerre negatív diorámára em-
lékeztető műalkotás és a  teremőr 
számára alkalmas megfigyelőkabin 
az  Árnyéktér című munka, amely 
sötét kubustömegével, reflexiós üve-
geivel, félig tükröző, félig áttetsző 
falaival leginkább Dan Grahamnek 
a  nyolcvanas évek eleje óta készí-
tett pavilonjaira emlékeztet, s a fölé-
je függesztett Nauman-parafrázissal 

együtt szabadon továbbgondolható 
művészettörténeti (idő)utalásrend-
szert villant fel. Ha a néző belemegy 
a  játékba, akkor néhány asszociáció-
val máris a  hatvanas évek végének 
művészeti világában találhatja ma-
gát. Kikutatható, hogy Graham elő-
ször 1969-ben találkozott Nauman 
munkáival: a  Whitney Museum-
ban, egy csoportos kiállításon (Anti 
Illusion: Procedures/Materials), töb-
bek között Richard Serra, Eva Hesse 
és Keith Sonnier művei között látta 
performansz-folyosóját; „Nauman ak-
koriban mindenkinek fontos volt, ki-
véve a minimalistákat” – nyilatkozta 

róla. Csákány számára Nauman egy-
értelműen jelentős viszonyítási pont; 
a  Betonkoszorú az  1996-os Hand 
Circle című mű egymásba kapcsolódó 
bronzkezeit sokszorozza meg és fűzi 
(a tér másik felében lévő borostyánok 
rögzítését ismételve) betonvas keret-
re. A betonkezek ugyanakkor a hat-
vanas évek Nauman-viaszöntvényeire 
is visszautalnak, nem utolsósorban 
az  amerikai művész egykori, szójá-
tékokra épülő címadását megidézve: 
a Panopticonhoz hasonló megfigyelő-
állás fölé akasztott, s így közelnézetre 
alkalmatlanná tett Betonkoszorú a já-
ték révén egyszerre bővül építészeti 
és temetői jelentéssel. Csákány kiállí-
tása viselhetné akár a Whitney egyko-
ri tárlatának címét is; műegyüttesei, 
jelentéseltolásai akár a  konceptuális 
művészet több mint negyven évvel 
ezelőtti határvonalait is felelevenít-
hetik. Néhol már kicsit túlságosan 
tágnak is tűnik a művek mátrixával 
megnyitott kontextusmező, az  asz-
szociációira hagyott néző számára túl 
széles a  keresztreferencia-merítés le-
hetősége. A kalapács, amely akár ki is 
törheti a kabin ablakát, a fotón meg-

idézett korábbi saját szobor talán már 
feleslegesen bonyolult jelentésrétege-
ket rak az önmagukban is összetett, 
nagyobb művekre.

Az összefüggésrendszer mellett 
ugyanis a  kiállítás lényegét egy-egy 
környezetétől függetlenül is végig-
gondolható munka jelenti, különö-
sen egy: a Lelet című alkotás. A Le-
let talált és kisajátított tárgyra épül: 
Kölnben a dóm és a Ludwig Múzeu m 
közötti területen, a templom és a mú-
zeum közti szimbolikus mezőben, 
egy homlokzaton felejtettek ott egy 
sávnyi elszáradt borostyánt. Csá-
kány ezt az  elmetszett, gyökereitől 
megfosztott, de az  épületbe szinte 
már beleivódott réteget leszedette, 
és a kiállítótérben egy vasállványza-
ton újjáépítette. A halott anyagot ere-
deti (mégis ideiglenes) közegéből ki-
emelve absztrakt reliefet hozott létre, 
amely összeépíthetőségével-szétszed-
hetőségével, művészi öröklétbe emelt 
átmenetiségével – ugyanúgy, mint 
a betonkezekből összeállított koszo-
rú – egyszerre kapcsolódik a klasszi-
kus avantgárd és a konceptuális mű-
vészeti hagyományokhoz. Csákány 
nem hoz létre új formát, mint azt ha-
sonló kiindulópontból, az egykor ele-
ven anyagból az  environmental art 
valamely képviselője (mondjuk Andy 
Goldsworthy) tenné, hanem lefejt és 
gondosan újrarak, ki- és beemel, újjá-
formál és új jelentést ad: a halott bo-
rostyánból élő szobrot készít.

A Trafó Galéria elmúlt fél évti-
zedben rendezett kiállításain vé-
gigtekintve jól látszik, hogy min-
den évben akadt legalább egy 
olyan kiemelkedő jelentőségű tár-
lat, amely nagy eséllyel hosszú tá-
von is megragad majd a magyar és 
egyben a kelet-közép-európai művé-
szet történetében. A kiemelés min-
dig szubjektív, de a 2011-es Kis Var-
só-, a 2012-es Andreas Fogarasi- és 
a  2013-as Gerhes Gábor-kiállítás 
valószínűleg kihagyhatatlan lesz 
a korszak későbbi leírásaiból, elem-
zéseiből. 2014 vonatkozásában ta-
lán már kijelenthető, hogy a Diorá-
ma a  Trafó – s az  intézmény helyi 
értéke okán a teljes magyar szcéna – 
ez évi legjelentősebb képzőművésze-
ti eseményei közé tartozik. Csákány 
művészetében pedig a  Lelettel – 
A hegy koreográfiája, A holnap dol-
gozója és a  Bernsteinzimmer után 
(a Documenta-mű, a  Szellemtartás 
számomra inkább létrejöttének és 
bemutatásának körülményei, mo-
numentalitása okán kulcsdarab) – 
folytatódni látszik a fő művek sora. 
(Megtekinthető október 19-ig.)

mélyi József

Csákány István: Lelet, 2014
betonvas, vas, borostyán, 713×285×70 cm

Kiállítási látkép Csákány István Árnyéktér 
és Betonkoszorú című műveivel, 2014
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A MissionArt Galéria bemutatja

feLugossy László:

Megnyitó és könyvbemutató: október 21., kedd, 18 óra. www.missionart.hu
Túltermelési kísérletek a 80-as évekből

Trafó Galéria, Budapest

Lelet, diorámában
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Kiállítás

Mint minden jelentős festő, Vojnich 
Erzsébet képei is összetéveszthetet-
lenek. Lehet, hogy e retrospektív 
kiállítás után, amelyen azt látjuk, 
hogy miképp vált azzá, aki, akit föl-
ismerünk, és nem tévesztünk össze 
senkivel, új korszak következik – s 
ezzel új tanulási folyamat tisztelői-
nek. De most egy életműre tekin-
tünk vissza, számos soha ki nem ál-
lított művel.

Ezek egyike hatalmas méretű 
(165×270 cm) vászon, amely egy 
helyet ábrázol. A  méretnek nem-
csak a  kompozíció szempontjából 
van jelentősége, hanem a kép reto-
rikájának szempontjából is. Ha pe-
dig hozzátesszük, hogy a  festmény 
címe Taormina, akkor a magyar fes-
tészet ismerőinek nem kell magya-
rázni, hogy milyen festői öntudat 
retorikai kifejezéséről van itt szó. 
Érett munka ez 1997-ből, az  ég és 
a föld erőteljes homorú, gödrös, völ-
gyes ecsetvonásokból összeálló egy-
nemű, gyapjas anyagisága egyértel-
műen rávall mesterére – és mégis 
nagy meglepetés. A mondott év ta-
lán kísérletező év lehetett, mert 
Vojnich honlapján – ahol ez a  mű 
nem szerepel, mint ahogy Pompeji-
képei sem – erre az évre datálva lát-
ható az egyik fő mű, A kensingtoni 
könyvtár mellett A  tánc című fest-
mény is, az érett oeuvre-ben kivéte-
les figurális mű, az angyal és az em-
ber ölelkezése, hommage à Pina 
Bausch. Bánatomra ez utóbbi nem 
szerepel ezen a kiállításon, de ne le-
gyünk telhetetlenek.

Mi az, ami annyira meglepő a Taor-
minában? Az, hogy kitölti a hely le-
hetséges definícióit. Ennek a helynek 

identitása van; amennyiben egy szi-
cíliai görög-római színház marad-
ványai állnak ott. Viszonyai – rom-
ként, emlékként, látványosságként 
– meghatározottak. S e kettő kapcso-
latában létrejön a hely történeti szi-
lárdsága, amelynek rétegeiben jelen 
van az európai kultúra antik forrása, 
vagy éppen Csontváry. Az emlékezet 
helye, amennyiben emlékeztet vala-
mire, ami már nem vagyunk, antro-
pológiai hely, amennyiben kulturális 
önazonosságunk levezethető belőle, 
s heterotópia, amennyiben létező, 
a  térképen megmutatható és mégis 
irreális hely, amilyenek az utazások 
helyei az utazók számára.

Az e meghatározásokból indít-
ható töprengések általában nem al-

kalmazhatók Vojnich Erzsébet he-
lyeire, s éppen ezért olyan különös 
festmény a Taormina, amely egy le-
hetséges elágazás irányába mutat, 
melynél azonban erősebbnek bizo-
nyult az alapprobléma vonzása.

Vojnich mindig helyeket ábrá-
zol. Azaz nem történetet, nem ese-
ményt, nem lelkiállapotot, nem 
embert, s más tekintetben nem 
is absztrakt formákat, expresszív 
gesztusokat. De helyeit nem közelí-
tik meg az imént említett fogalmak, 
mint ahogy ellenfogalmuk, az átme-
neti tereket jelző non-lieu, a  nem-
hely sem. (A „hely”, illetve a  „he-
lyek” mibenlétével újabban a francia 
antropológusok, szociológusok, tör-
ténészek és filozófusok foglalkoz-

tak a  legnagyobb nyomatékkal. Én 
is használom itt Marc Augé, Pierre 
Nora és Michel Foucault fogalmait.)

Egyfajta azonosság jeleit persze 
észlelhetjük a képeken, s ezek azok-
ra a  valóságos helyekre, majdnem 
mindig építményekre mutatnak, 
amelyeket meglátott a  szem, rögzí-
tett a fényképezőgép, hogy majd kép 
legyen belőlük. Olykor előzékenyen 
a  cím is rájuk utal (A nagy szellő-
ző, Szénhányó raktár, Eastbourne 
rakpart, Tibeti belső udvar), más-
kor meg nem. De éppen ezeknek 
az  azonosságoknak a  különfélesé-
ge mutatja, hogy a  témák sem köt-
hetők egy civilizációs vagy kulturá-
lis réteghez. A távol-keleti, chicagói, 
genovai, budapesti helyek, a kiszol-

gált ipari vagy egykori rituális terek, 
a különböző korú és funkciójú épít-
mények, kőhidak, várótermek, mó-
lók, átjárók, aluljárók nyomai job-
ban hasonlítanak egymásra, mint 
önmagukkal azonos saját magukra.

Többről van szó, mint hogy a sze-
mélyes stílus itatna át mindent: 
a  művész mindenütt és mindenben 
ugyanazt keresi és látja meg. Nagy 
redukciót hajt végre a valóságos he-
lyek valóságtól való megfosztásával, 
s eközben a  valóság helyére a titok 
kerül. E titok lényege, hogy  helyek, 
az  építmények felmondják a  szolgá-
latot, amely intuíciónk szerint lénye-
gükhöz tartozik. Nincs továbbá jelen 
e szolgálat emléke sem, az  a  tudat, 
hogy egykor szolgált valamire. E ket-
tős tagadást Vojnich szinte provokatí-
van hajtja végre, amennyiben legfőbb 
motívumává a  lépcsőt és a  meden-
cét teszi (mint ahogy korábban a fa-
likutat, amikor a  nézőnek egy-egy 
műve láttán szinte az  az érzése tá-
madt, hogy Edward Hopper képe-
inek elvontabb és metafizikusabb 
párdarabjait festi). A lépcső és a me-
dence, valamint a falikút jelen- vagy 
múltbeli funkciójáról ugyanis biz-
tos tudásunk van. De ez a  tudás el-
enyészik Vojnich képein. Semmi sem 
utal arra, hogy valaha is jártak rajta, 
vagy megmerítkeztek benne. Semmi 
sem utal arra, hogy e kietlen helye-
ken az  enyészet végezné munkáját. 
Az  építmények nem romosak, nem 
pusztulnak. Súlyuk és erejük éppen 
abból adódik, hogy ezek a  helyek 
kiváltak az  időből. Ünnepélyessé-
gük másvilági. Derengésük halálo s. 
(Megtekinthető október 26-ig.)

radnóti sándor

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr

A hely

Vojnich Erzsébet: Taormina, 1997
olaj, vászon,165×270 cm

Vojnich Erzsébet: Pompeji – piros oszlop, 1997
olaj, vászon, 124×168 cm

Az vagy, amit olvasol. 

Webshopunkban kedvezménnyel!
webshop: www.hvgkonyvek.hu
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Reakciósok, mondatosok, királyok
Abban a kontextusban, amelyben Nemes Csaba Aktivista kokárda címmel 
három pöttyöt a kabátjára tűzött 2013. március 15-én, a rendőrlámpa-formá-
ban a rendőrállam-áthallás is benne volt. Pedig akkor még nem is gondoltuk, 
hogy a Kívül tágas – Kiállás minden héten projekt, amelyre a spéci kokárda 
is készült, alig egy év múlva majd úgy ér véget, mint a nemzetünk hősi ha-
lottját megidéző emlékév. Kicsit feleleveníti azt a potenciált, amely lehetne 
a Műcsarnok itt, Európában a 2010-es évek elején, aktivizálja azokat a mű-
vészeket, kurátorokat, művészettör-
ténészeket, akik „lentről” másképp 
gondolják, mint a  kultúrpolitika 
„föntről”, és kicsit azt is megmutatja, 
hogy még nem aludt be teljesen a ma-
gyar művészeti közeg a  kirekesztő 
nemzeti ízlésformálás felett. Eperjesi 
Ágnes Nemzeti kipája is a  felelősség 
mellett kiálló és a felelőtlenség ellen 
irányuló alulról jövő kezdeményezés: 
az Eleven Emlékmű – az én történel-
mem egyik eseményén jelent meg 
a nyilvánosság előtt. Amíg az előbbi 
szűkebb szakmai kontextusban mű-
ködött (művészek tiltakoztak a  Mű-
csarnokot – is – bekebelező MMA ellen), az utóbbi civil kezdeményezésként 
a  kormány által tervezett német megszállási emlékmű okán jött létre, de 
mindkettő szolidaritásból, felelősségből.

Sajnos a nemzeti és nemzetközi fogalmakat a kultúrpolitika összekeverte, 
így a Műcsarnok kapcsán épp az előző került reflektorfénybe, míg a megszál-
lási emlékműnél épp az utóbbi. A művészetre és a civilekre hárul a feladat, 
hogy szétszálazzák ezeket.

Ebben a  kulturális lábvízben nagy lett a  felelősségük a  kereskedelmi 
galériák nak, a nonprofit helyeknek és azoknak a múzeumoknak, intézmé-
nyeknek, amelyek nem függnek annyira a politikai hatalomtól, hogy ebből 
fakadóan összekeverjék a múlt századot a jelenlegivel, a nemzeti jobbot a bal-
lal, a nemzeti művészetet a művészettel. Szóval azoknak, akik szakmai ala-
pon, felelősséggel, kritikát gyakorolva gondolkodnak és működnek, és nem 
riadnak vissza attól, hogy olyan, a társadalmi létállapotokat súlyosan érintő 
témához nyúljanak, mint a politika.

A Knoll Galéria hozza ezt a progressziót (a galériák víkendjén például A fo-
goly című kétnapos kiállításán Birkás Ákos egy posztamensen állva érvelt a fe-
lelősség mellett az érdektelenséggel szemben). Aktuális tárlata Unicorn is more 
than nation címmel az  egységes Európa ideáját átszabó radikális jobboldali 
eszmék létjogosultságára, értelmére, szükségére kérdez nemzetközi merítés-
sel – többek közt a fent említett két művel. (Megtekinthető november 22-ig.)

Az acb Galériában Igor és Ivan Buharov lázálmok és víziók képében reflek-
tál hatalomra, társadalomra és egyénre. Egy megrekedt közösség képe sejlik 
fel a mozgóképek, installációk, diafilmek szövetében, ahol „A gyerekeknek 
eltűnik az árnyékuk”, „A választásokon mindenki elbukik”, ahol az emberek 
„Az álmot egymástól lopják” és „A szégyent mint legmagasabb tudatállapotot 
gyakorolják”.

Ebből a  jelen–jövő-tengelyen egyensúlyozó vízióból némiképp a múltba, 
a művészettörténet mára kanonizált szekciójába lépünk az acb Attachment 
küszöbén át. A galéria különálló, utcáról nyíló terében a kelet-közép-európai 
neoavantgárd egyik nagyágyúja, Szombathy Bálint, művésznevein Art Lover, 
Karen Eliot, a szabadkai Bosch+Bosch csoport alapító tagja, az Új Symposion 
néhai szerkesztője, költő, kritikus, képzőművész, performer 1970-es években 
készült pecsét- és mail art művei láthatók. Ha jól tudom, ez az első önálló 
kereskedelmi galériás bemutatkozása, ami igazolja, hogy az ellenművészet, 
a konceptuális, kritikai gondolkodás határokat feszegető akcióinak dokumen-
tumai itthon is bekerülhetnek a műkereskedelem rendszerébe, ha előbb nem, 
hát cirka 30-40 év múltán. (Megtekinthető október 22-ig.)

Bízzunk tehát a néhai és mai ellenkultúrát vállaló galériák gyűjtőiben és 
támogatóiban. De amíg a magántőke hatékonyabb művészetbe áramlásáról 
ábrándozunk, vessünk egy pillantást a  leszakadó rétegekre és a nagyváros 
kirakatvilágához képest rejtőzködő helyekre is.

Egyik pénteken, este hét körül bringáztam végig a Diószeghy Sámuel ut-
cán, a Palotanegyedből a Gettóba – ahogy az elit meg a gengszterrapperek 
mondják. Ha a Keleti pályaudvar környéke a kis Chicago, akkor ez a nagy, 
gondoltam, de nem a városépítészeti megoldások miatt. Rég jártam arrafelé, 
és a  szemem elszokott az  ilyen szegénységtől – ott a  széleken. Szóval, így 
mentem keresztül a  „Józsefváros megújul” transzparensekkel körbetapétá-
zott Kálvária térről az Elnök utcában lévő néhai Május 1. Ruhagyárba, a Világ, 
amelyben élünk című kiállításra. Mazart Galéria, még nem hallottam róla. 
Micsoda tér, micsoda hangulat Fekete Balázs, Gerber Pál, Földesi Barnabás 
munkáival! Attól jó egy hely, hogy jó művek vannak benne – ezt állapítottam 
meg. A magángaléria egyik végében egy lány zongorázik, a hangszer lábai 
alatt padlóra fordított festmények, a tetején Gerber MEG-SZEN-VED-NI szöve-
ge. A kiállítás szellős, szellemes, nem akar iszonyú jó lenni, csak tisztességes, 
mint Mátyás király, aki itt „Kék, de igazságos”. örömömben New York-i min-
tára egy magyar Chelsea képe rémlett fel előttem – itt vagy az ehhez hasonló 
helyeken (Csepel, Közvágóhíd), ahol elfér az ellenkultúra és a vásárlási ideg. 
Ez lehetne hazánk művészeti szexepilje. (Megtekinthető október 11-ig.)

Ha innen visszamegyünk a kirakat-centrumba, egészen a Parlamentig, ja-
vaslom még a Néprajzi Múzeumot, ahol mindig izgalmas, élvezetes, nézőbarát 
kiállítások vannak, most például üstfoltozóról, drótostótról, teknőscigányról, 
kerékpárról és nigériai királyokról. A múzeum a tiétek! – hirdeti a molinó –, 
a művészet meg szabad.

Kiállítás

A falakon kívül 4.

Társak a Teleki térért
a kortárs művészeti GdP egy-
re nagyobb része nem a  ha-
gyományos kiállítási terek-
ben, az  art-ipar keretein belül 
jön létre. Nem ott jelenik meg, 
nem is oda szánják. egyre több 
az olyan mű, projekt és csoport, 
amely a  társadalmi kontextus-
sal foglalkozik: hozzászól, bele 
is avatkozik, alakítani próbál-
ja. az eszközök és eredmények 
sokfélék, de megkockáztatjuk, 
ez a  folyamat ma izgalmasabb, 
mint ami a „white cube”-okban 
zajlik. Sorozatunkban ilyen ha-
zai csoportokat, kezdeményezé-
seket mutatunk be.

Noha a média leginkább azt adta hí-
rül, hogy a  budapesti VIII. kerület 
polgármestere, Kocsis Máté „jópofa” 
zsánerszobrokat avatott, ennél sok-
kal több és fontosabb történt szep-
tember 11-én, a Teleki téren. A teret 
átadták használóinak, akik egyben 
kitalálói is voltak: a lakosoknak. És 

ez azt jelenti, hogy megvalósult egy 
olyan köztér-átalakító projekt, ame-
lyik közösségi tervezéssel készült. 
Jegyezzük meg gyorsan azt is: a Bu-
dapestet elárasztó zsánerszobrok 
nem képezték részét a  közösséggel 
együtt elkészített tervnek. A  folya-
mat katalizátora az Újirány csoport 
volt, amely a közösség elgondolásait 
formába öntötte. Nem most kezdték 
a  tájépítészi, tervezői gyakorlatot, 
első munkájuk 2001-ben a Millená-
ris Park zöldterületeinek kialakítá-
sa volt. Ekkor alakította a csoportot 
öt tájépítész és két építész, és azóta 
ha zökkenőkkel is, de működnek. 
Lőrinc pap téri irodájukban Szohr 
Gábor tájépítésszel arról beszél-
gettünk, hogyan zajlott a  folyamat 
a nyolckerben.

„Az Újirány nevet elég hirtelen 
választottuk, még az első munkánk 
idején, és csak később kezdtük ér-
telmezni. Mindig az  idő, a  hely és 
a  kontextus figyelembevételével 
próbálunk az  adott közösségnek 
megfelelő, helyspecifikus megol-
dást találni. Az  adott problémától 
egy új helyzet felé elmozdulni” – 
adja magyarázatát a  csoport nevé-
nek. A Teleki tér esetében a  körül-
mények szerencsés összjátéka volt, 
hogy elnyerték a  munkát. A  kerü-
leti felújítások a Palotanegyed után 
a  Magdolna-negyed felé terjedtek 
tovább (Magdolna Negyed Prog-
ram III.), és itt, a  köztérmegújítá-
sok során támadt lehetőség, hogy 
az Újirány együttműködjön a helyi-

ekkel. A  szerződésben kikötött öt 
alkalom helyett tizenkétszer talál-
koztak velük. „Milyen legyen a Te-
leki tér?” – szólt a  kérdés, szóróla-
pokon és a Facebookon találták meg 
a  lakókat, meg Marikán keresztül, 
akit a  környéken mindenkit ismer. 
Marika kulcsfigurájává is vált a ter-
vezési folyamatnak. A  találkozók 
aktív résztvevője, a  közösség szer-
vezője lett, és nem kis részben az ő 
hatására vette át mindenki az  Új-
irány bázisdemokratikus fórum-
technikáit: a másik végighallgatása, 
megoldásorientált munka, erőszak-
mentes kommunikáció. Mint Szohr 
Gábor mondja, először attól tartot-
tak, a részérdekek, féltékenységek 
„szétviszik” a projektet, de nem ez 
történt. A Mátyás téri Kesztyűgyár 
Közösségi Házban rendszeresen ösz-
szeülő közösség megértette, hogy 
a  138 milliót, amely rendelkezésre 
áll, be kell osztania, a  legracionáli-
sabb módon kell elköltenie. „Közös 
bejárással folytatódott a  folyamat, 

aztán az  álmok fázisa következett, 
majd a tervezés, számolás és döntés. 
A megvalósulás pedig valóban eufo-
rikus volt.”

Tizenkét hetes tervezés és pár 
hónapnyi előkészítés és kivitele-
zés után lett kész a Teleki tér. Nem 
a szokásos, nagy tervezőirodák kap-
ták a munkát, és a politika sem te-

lepedett rá a  folyamatra. Egyedül 
az  említett zsánerszobrokhoz ra-
gaszkodott a helyi önkormányzat, és 
azok meg is valósultak – igaz, a ke-
rítésen kívül. Csodák csodája: a tér 
az  lett, amivé a  közösség alakítani 
szerette volna. Akik pedig az  Új-
irány részéről benne voltak: Orosz 
B. Orsolya, Kovács Árpád, Szohr Gá-
bor és Tihanyi Dominika, valamint 

a  közösségi tervezéssel foglalkozó, 
amerikai Kristin Faurest.

Most már „csak” használni kell 
a Telekit, és fenntartani. Az  elgon-
dolás az, hogy a teret a sajátjuknak 
tekintő környékbeliek egyesületi 
formában gazdálkodjanak a tér adta 
lehetőségekkel, és vegyenek részt 
fenntartásában. Az elképzelt modell 
olyasmi volna, mint ami a  brook-
lyni Bryant Park és a  manhattani 
Highline felújítása esetében történt: 
ahol egy-egy komoly civil szervezet 
is részt vesz a  köztér hasznosításá-
ban és a fenntartásban.

Nos, a  tündérmese folytatódott, 
mert a  Társak a  Teleki térért egye-
sület megalakult. Elnökét, Marikát, 
azaz Feichtné Prán Máriát meg is 
kérdeztük, ő miként élte meg az ese-
ményeket. „Nagyon fontos volt, hogy 
az Újirány és a környékbeli lakók kö-
zött kialakult kapcsolatot a  folyamat 
során végig meg tudtuk őrizni. Meg-
maradt a  pozitív, lelkes hozzáállás. 
Nagy öröm volt végigcsinálni” – vá-
laszolja. Közbevetésünkre, hogy gya-
núsan szép ez a történet, azt mondja, 
valóban az. „Ráadásul itt több generá-
ció működött együtt, eltérő szempon-
tokkal. Az  idős nyugdíjas és a baba-
kocsis kismama a tervezőasztal fölött 
beszélték meg, milyen legyen a  tér. 
Az eredmény tükrözi is ezt: minden-
kinek megvan a maga helye, és nem 
zavarjuk egymást. Egy közösség meg-
mutatta, hogy képes együttműködni, 
ez a Teleki tér legfőbb üzenete.”

Szohr Gábor szerint a Józsefváros-
nak ezen a  részén zajló felújítások 
nem járnak együtt dzsentrifikációs 
folyamattal úgy, mint másutt a  ke-
rületben, például a  Corvin-negyed 
környékén. A lakosság marad. A la-
kóépületek felújítása is elkezdődött, 
és tanúi lehetünk a terület lassú fel-
értékelődésének. Mint Szohr Gábor 
mondja, érdekes megfigyelni, hogy 
a VII. kerületre oly jellemző nyüzs-
gés miként terjed át ide is: új ven-
déglátóhelyek és olcsó hotelek nyíl-
nak a fapados járatok turistáinak.

A sikeres projekt ellenére az  Új-
irány helyzete nem lett sokkal köny-
nyebb. „Az, hogy most mi vagyunk 
a »szociális építészet hősei«, még ön-

magában nem jelent újabb lehető-
ségeket. Tizenhárom évvel ezelőtt 
alakultunk, és semmivel sincs több 
munkánk, mint amennyit a  honla-
pon felsoroltunk. Papírhegyeket, terv-
hegyeket gyártottunk, de azért per-
sze néhány meg is valósult közülük.” 
(www.ujirany.com; www.facebook.
com/milyenlegyenatelekiter)

nagy gergely

A tervezőasztal fölött az Újirány tagjai és a lakók

A Teleki-tér projekt közösségi tervezői, azaz a környék lakói

BAGLYAS ERIKA

képzőművész 
híres már nem akar lenni, csak gazdag
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Idén 11. alkalommal rendezték 
meg a  Kecskeméti Acélszobrászati 
Szimpóziumot. A  szervezők a  mű-
faji sokszínűség jegyében nemcsak 
szobrászokat – Erős Apolka, Hack 
Ferenc, Majoros Áron Zsolt, Ma-
joros Gyula, Szász György, Nedim 
Hadziahmetovic (Szerbia), Meghan 
Ramkrishna Salgaonkar (India) –, 
hanem grafikust és festőművészeket 
– Tettamanti Béla, illetve Király Gá-
bor, Cseke Szilárd – is meghívtak az-
zal a szándékkal, hogy a képalkotók 
téri formákban, a szobrászok síkban 
gondolkodjanak, a  műfajok közötti 
átjárhatóság lehetőségeit feszegetve.

A teljes műtárgyegyüttes július-
ban debütált készítési helyszínén, 

a kecskeméti KÉSZ egyik hangárá-
ban. Még ott volt az ipar fémes-ola-
jos szaga, néhol bizonytalan volt 
az  installálás, vagy a  felületkeze-
lő anyagok felvitele váratott magá-
ra. Kecskemét nincs annyira közel, 
sokaknak nincs egy teljes napjuk 
a  kiállításra, és az  odautazás is 
költséges. 

A Magyar Szobrász Társaság vet-
te kezébe a  dolgot, hogy a művek 

egy része Vashiány címmel a fővá-
rosban is megtekinthető legyen.

Egy hangár befogadóképességével 
egy galéria nem versenyezhet, így 
a  rendezés szempontja – amellett, 
hogy lehetőleg átfogó képet nyújtson 
a nyári termésről – az volt, hogy a lá-
togatónak ne legyen olyan érzése: ő 
már nem fér be a művek közé. (Több, 
köztéri méretű szobor is született, 
azok nem kerülhettek ide.) Így előnyt 
élveztek a falra függeszthető alkotá-
sok és néhány kisebb körplasztika.

Közöttük öröm megtekinteni Cse-
ke Szilárd festőművész Tisztás című, 
térben hajlított acéllemez-alkotását, 
melynek létrehozásakor erdőrészlete-
ket ábrázoló festményeit hívta model-
lül. A fémmel való munka láthatóan 
inspirálta őt; acéllemezbe plazmavá-
gással erodált lyukakat, az  azokon 
átszüremlő fénnyel a  lombkoronát 
átjáró napsugarakat idézte meg. Na-
gyobb méretű konstrukcióinál fém-
csöveket applikálva abszurdan élethű 
kompozíciókat alkotott. Király Gábor 
festőművész nem tért el az őt jellem-
ző képi világtól: festményein ember- 
és állatfigurák láthatók nyers előadás-
móddal és hétköznapisággal, ahogy 
ezt tőle megszoktuk. A Férfi kampó-
val című művén látható címadó tárgy 
talán az egyetlen, amit az ipari terüle-
ten talált motívumokból felhasznált. 
Ez is egy tanulság. Erős Apolka Ha én 
egyszer kinyitom a  számat… című, 
nagyméretű antropomorf fragmentu-
mában szobrászatának eddigi ismér-
vei rejlenek: ipari forma, stilizálás, 
humor és torzó. További, síkban kom-
ponált művei két rétegből álló acéltáb-
lák, ezek felső elemén átmetszve jele-

nítette meg az előzetesen megrajzolt 
témák vonaljátékait. Az anyag felüle-
tébe kalapált idézetek adalékok a tel-
jességhez. Tettamanti Béla grafikust 
a fém arra ösztönözte, hogy mondan-
dóját végletekig stilizált formában 
tárja elénk. Gazdag fantáziával alakí-
tott kompozíciói a lemezvágó gépeket 
irányító kéz mögött álló talentumról, 
rajztudásról és kiforrott egyéniségről 
árulkodnak. Szász György szobrász-
művész a  Best of Alexandria című 
installációja kisebb fémparafrázisát 

alkotta meg. A kiállításon három, sík-
ba transzponált, dinamikus kompozí-
ciója szerepel. Sajnálatos, hogy az in-
diai és a  szerb művész nagyméretű 
szobrai nem kaphattak helyet, egy-
egy kisebb munka azonban némi fo-
galmat ad róluk. Majoros Áron Zsolt 
egy korábban Kecskeméten készült 
alkotásával, míg a szimpózium egyik 
alapítója, Majoros Gyula Galamblyuk 
című művével van jelen. (Megtekint-
hető október 14-ig.)

szentandrási-sós zsuzsanna

Nyitott szellemű alkotó, akit 
a  megélt vagy önkéntelen beszü-
remlő világ folyamatos reflektálás-
ra késztet. Különösen a  rendszer-
váltást követő évektől fogva vált 
egyre dinamikusabbá munkássá-
ga, szemben például a pályaindulá-
sa környéki mintegy másfél évtize-
des időszakkal, amelyet csaknem 
homály fed, eltekintve képcsar-
nokos alkotótevékenységétől. M. 
Novák András 70 éves, majdnem 
félszázadnyi alkotómunka áll mö-
götte. Az Erdős Renée Házban ren-
dezett tárlata az  elmúlt mintegy 
két évtized alkotásaiból nyújt vá-
logatást. A  kiállítóház megosztott 
terei ideális helyszíneivé váltak 
a különböző technikai eljárásokkal 
megszületett műalkotások, műcso-
portok bemutatásának: különbö-
ző alkotói alapállásokat közvetíte-
nek a nagyméretű szabadvásznak, 
a  táblaképek, a  kombinált festmé-
nyek és az  asszamblázsok vagy 
a dobozobjektek.

Noha már pályája kezdetén, 
a  hetvenes években lappangott 
benne, a kilencvenes években ma-
nifesztálódott festészetének a  ta-
nult, megörökölt hagyományhoz 
képest immanens megújítása. Tar-
talmi festőnek vallja magát, aki 
őrzi a műalkotás funkcionális jelle-
gét. Az általa fontosnak tartott gon-
dolatok kifejezéséhez többféle út 

vezet, és jellemzően mindegyikük 
más nyelvezetet igényel. M. Novák 
ebben az  értelemben többnyelvű 
alkotó. Természetéből, szellemi at-
titűdjéből következik, hogy művé-

szete tengelyébe a festőiség mellett 
a  kézműves jelleget állítja. Kitün-
tetett eljárása a  kollázstechnika: 
az  építkezés, a  készen talált tár-
gyak vagy tárgytöredékek műbe 
illesztése. Sorra rakja egymás-
ra, rétegelve, egymás társaságá-
ba a  dolgokat, majd együttesüket 

a festő fegyelmezi, írja felül, rántja 
kompozícióba.

Képalkotása az  emlékezet, az 
emlékezés által átjárt. Hátterében 
éppúgy jelen van a  történelem, 
a művészettörténet, mint a szemé-
lyes élet, vagy a művészeten kívü-
li jelenségek, amelyeket ugyancsak 
a  festészet részévé avat – többnyi-
re ironikus, olykor nosztalgikus 
felhangok kíséretében. Máskor kí-
vülállónak, a  történések megfi-
gyelőjének, a történelmi szilánkok 
krónikásának tűnik, aki egy-egy 
jelkép, szimbólum, tárgy felmu-
tatásával képes láncreakciót elin-
dítani, szinte feltétlen reflexeket 
mozgásba hozni. Az  alkotások te-
matikája tekintetében domináns 
a  közelmúltra reflektálás szándé-
ka, olykor az  önreflexió közép-
pontba állításával.

A reklámfelületekből, újságdara-
bokból és márkajelzésekből, kultú-
ramaradékokból kollázs tech nikával 
fabrikált, majd gesztusjegyekkel 
felülírt, Beöntés című munka – 
párképe a hasonló tematikájú Agy-
mosás – a  fogyasztói társadalom 
tárgy-, kép- és információáradatá-
nak mementója, ironikus kritikája. 
A  Gén-jégszekrény egy hűtőszek-
rény ajtaját használja fel, raktereibe 
különböző, többnyire szerves anya-
gokat akkumulál és konzervál. Köz-
tük feltűnik a festő ecsetje is, mint-
egy azt sugallva, hogy a  művészet 
az alkotó számára genetikus elren-
delés, némi pátosszal fogalmazva: 
kortárs hivatás. (Megtekinthető ok-
tóber 17-ig.)

Balázs sándor

Miskolci munkacsoport
A múlt rendszer semmit nem tett a vidéki képzőművészeti élet serkentésé-
ért, így tehetségeink nagy része elkallódott. A Magyar Népköztársaság kul-
túrpolitikája azonban az  alkotók széles rétegének biztosít megélhetést, és 
új tehetségek felkutatásán is fáradozik. Ezért hozta létre a Képzőművészeti 
Alapot, amely lehetőséget nyújt művészeinknek arra, hogy bekapcsolódjanak 

az ötéves tervbe, és a termelés ütemének fokozására 
késztessék a dolgozókat. Az alap ezt a célkitűzést vi-
déki munkacsoportok létrehozásával segíti, az elért 
sikereket pedig a  fővárosiaknak is bemutatja. Első-
ként a  miskolciak jelentkeznek budapesti tárlattal. 
A  jó eredményeiért kitüntetett, Csabai Kálmán ve-
zette alkotócsoport lendületes módszerére jellemző, 
hogy Ficzere László mozdonyvezetőből olyan festőt 
nevelt, aki rövid idő alatt elérte az éves nagy állami 
kiállítások nívóját. A Munkácsy-díjas Csabai Kálmán 
és Lukovszky László napjaink valóságának hamis 
idilltől mentes megragadására törekszik, szépülő 
városuk megváltozott életét, új típusú embereit és 

tájait rögzíti. Műveikből azonban megállapítható: kapcsolatuk a szocialista 
építéssel még nem elég elmélyült. Reméljük, hogy a budapesti dolgozók sze-
retettel fogadják a bemutatott anyagot, és hozzászólásaikkal, bírálataikkal se-
gítik az alkotók fejlődését. (A Miskolci Képzőművészeti Munkacsoport kiállí-
tása, Fényes Adolf Terem, megtekinthető volt október 11-től november 1-ig.)

Kispolgári típusok és letűnt idők festője
Ahogy Révai elvtárs a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusán kifejtette, 
a szocialista kultúrának tudatosan, de kritikával kell viszonyulnia a klasszi-
kus örökséghez, és be kell látnia, hogy egyik-másik művészünk alkotómód-
szerének folytatása lehetetlen. Révai minden bizonnyal Rippl-Rónai Józsefet 
is közéjük sorolná. Rippl-Rónai korának legnagyobb művészegyéniségei közé 
tartozott, a feudális konzervativizmust támadó radikális értelmiség megbe-
csült képviselője volt. Világnézetének forradalmisága azonban a népmozgal-
maktól való elszigeteltsége miatt bizonytalanná vált. Az  önnön problema-
tikájába merülő művész csak forgácsokat termel, ha a  közösségi felelősség 
nem jelenik meg műveiben. Mai szemmel nézve, a  realista alkotómódszer 

ismeretében Rippl-Rónai festészete is sok tekintetben 
bírálható. Gyakran mutatkozik mesterkéltnek, túlzot-
tan sok modoros játékosságot enged meg magának 
a közérthetőség kárára. Legeredményesebb korszaka 
nem párizsi éveihez, hanem kaposvári letelepedésé-
hez köthető. Itt minden napról akadt feljegyezniva-
lója: bevonultatta a  képzőművészetbe a  kispolgári 
típusokat, és kora talajvesztett nemzedékét ábrázolta 
otthonaiban. Színfoltokat halmozó, pontozó módsze-
rével azonban a dekorativitás területére tévedt. Az I. 
világháború végére megtört emberré vált, alkotóked-
ve mégis újra és újra fellobbant, hogy tompa színei 
mélabús hamvába hulljon. Megfestette Móricz Zsig-
mond, Babits Mihály és Nemes Marcell portréját, 

mellettük bankárasszonyok sorát, de egyetlen munkásarcot sem rögzített. 
Mindezek fényében kérdés, hogy helyes volt-e Rippl-Rónai-kiállítást rendez-
ni? Helyes, mert a tárlaton a festő válsága közvetlen élményünkké, tapaszta-
lásunkká válik. (Rippl-Rónai-emlékkiállítás, Fővárosi Képtár, Károlyi-palota, 
megtekinthető volt 1952. október–novemberben.)

Szentendrei festők elszigeteltsége
A szentendrei Ferenczy Múzeumban a  városban és művésztelepén alkotó 
művészek idei munkáiból nyílt kiállítás. Az  ízlésesen rendezett tárlat régi 
értelemben vett festői értékeket sem nélkülöz, de egyoldalúan és a múlthoz 
kötötten értelmezi a  hagyományokat. A  művésztelep és új, szocialista rea-
lista művészetünk viszonya nem problémamentes. A  képeken szembetűnő 
az 1920–1930-as évek világához kapcsolódás, kevés az eredeti megoldás, és 
ez a formalista törekvések szocialista viszonyok közötti hanyatlását bizonyítja. 
Többen igyekeztek a tárgyi világ objektív képéhez alkalmazkodni, de műveik 
eszmében szegényesek. Barcsay azonban különleges utat járt be, amikor a hi-
deg szerkezetesség után az ember felé fordult. Kmetty és Perlrott is elindult 

az emberábrázolás irányába, míg Gráber Margit 
a  munkásmozgalom eseményeit kezdte feldol-
gozni. A  művésztelep helyzete sok lehetőséget 
nyújt arra, hogy az  itt alkotók az  ipari várossá 
alakuló Szentendrét, az ötéves terv új létesítmé-
nyeit ábrázolják, a  kiállítás mégis a  telep kert-
jéből vett részletektől és esetlegesen beállított 
modellektől hemzseg. A fővárosi festőknek fon-
tosak a nyaranta végzett plein air tanulmányok, 
de kívánatos lenne, hogy az alakokat ne pusztán 
modellként, hanem típusokként láttassák. Képei-
ken a természet derűje és a líra csak személyes 

érzelmeik tükröződése, hiába keressük az érzelmek általánosítását, amit az új 
tájképfestőknek el kell sajátítaniuk. A művésztelep a nyugodt alkotófeltételek 
biztosításával sem tudta elérni fő célját: a művészek szakmai és eszmei fej-
lődését, ehelyett az elszigetelődést erősítette, és burzsoá szellemben végzett 
kísérleteket eredményezett. (Ferenczy Múzeum, Szentendre, megtekinthető 
volt október 5-től.)

Csizmadia alexa

Kiállítás

1952. október

Lukovszky László  
a műteremben

A kiállítás katalógusa

Barcsay Jenő: Mozaikterv, 1949

Erlin Galéria, Budapest

Látlelet

Erős Apolka: In vino veritas, 2014
corten acél, rozsdamentes acél, 72×63,5×3 cm

Király Gábor: Férfi kampóval
akril, vászon, 125×90 cm

Erdős Renée Ház, Budapest
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A szabadság erőtere
(folytatás az 1. oldalról)
Egy furcsa, fülekkel is bíró fehér csuklyát, kék gumikesztyűt, egy szakadt 
nadrágfélét, egy kisállat prémjét. Nehéz mit kezdeni ezzel a műtárgyjegy-
zékben is feltüntetett összeállítással, hiszen a filmek amúgy e tárgyak által 
is generált különös elemeltsége (és persze eszementsége) a tárgyakra ebben 
a formában nem árad vissza. Nem állítom, hogy nincs sajátos hangulata en-
nek az  embert mint csodabogarat szemléltető természettudományi, vagy 
éppen néprajzi múzeumok tárlóira emlékeztető vitrinnek, ám (egy kereske-
delmi galériában) önálló műként való szerepeltetése legalábbis bizonytalan 
érvényű döntésnek tűnik. Ahogy kiállított filmjeikben nyoma sincs a melléfo-
gásnak vagy üresjáratnak, úgy ebben az installációban (amint a Tudatállapot-
tudattényező-forma és a nem-késztetett kialvás című helyspecifikus munká-
ban is) ennek lehetünk tanúi.

Mindez azonban nem von le semmit a kiállítást domináló öt mozgó- és 
mozgatott kép összhatásából. Ez a hatás egyrészt a változatos (és jól megvá-
lasztott) médiumoknak köszönhető: van itt a hetvenes évek oktató felnőtt 
diafilmjétől a nyolcvanas évek újhullámos popzenei klipjén keresztül a tízes–
húszas évek burleszkjén át a nyolcvanas évek bűnügyi tévéfilmjeiig és a rend-
szerváltás után megjelent ezoterikus kultúráig minden. Ráadásul nagyon 
különböző formátumokban jelennek meg e képek, hiszen míg a jósnőt egy 
projektorból egy makett-fenyőkkel dekorált öltözködőasztal(?) üvegére vetítik 
(és a földön guggolva nézhető csak), addig a tévéfilm tévén látható, a burleszk 
kisméretű, falra szerelt monitoron, a klip pedig nagy méretben a falra vetítve. 
Az összhatást erősíti, hogy egyes szereplők több munkában is feltűnnek. Így 
például az ezoterikus jósnő a McKenzie Wark hackermanifesztumát (2004) 
oktató diafilmen, a diafilm egyes alakjai az újhullámos klipen, amely a het-
venes évek végének és a nyolcvanas évek elejének neue deutsche welle hang-
zását (Trio: Da Da Da) elegyíti az Európa Kiadó némiképp posztapokaliptikus 
szövegével (Turista) és mondjuk Godard Weekendjének apokaliptikus látvá-
nyával; hogy aztán a klip szereplői majd a burleszken is végigvonuljanak.

Ez a  formátumról formátumra (és kulturális kontextusról kontextusra) 
való vándorlás egységes univerzum képzetét kelti, egy olyan univerzumét, 
amelynek alaptulajdonsága a (szinte) zabolátlan szabadságvágy. Ez a szabad-
ság a gondolatok, történések, koreográfiák, utalások, formátumok választá-
sának szabadságát jelenti, illetve a  rendezettség relevanciájáról és igénylé-
séről való lemondás szabadságát is. És legfőképpen a  komolyan vehetőség 
látszatától való mentesség szabadságát: a Kádár-kori oktatófilmként előadott 
hacker-zanza önmaga paródiája, ennek klipbe sűrítése pedig a szubverzívnek 
is gondolt alternatív popkultúrából csinál úgy bohócot, hogy az aztán – sze-
replőin keresztül – egy fekete-fehérre átírt, amatőrfilmnek tűnő burleszkben 
ölt testet a kétezres évek displayére kitéve. Ez hát az az – alkotás szabadsá-
gából szinte kirobbanó – erőtér, amelybe mindenkinek érdemes beleállnia. 
(Megtekinthető október 22-ig.)

Horányi attila

Könyv – Kiállítás

Számtalan irodalmi és filmes válto-
zata ismert a történet- és történelem-
mesélés olyan megoldásainak, ahol 
ugyanazt a helyzetet vagy esemény-
sorozatot a  benne szereplők szem-
szögéből megismétlik, újrajátsszák, 
hogy ezzel a személyes nézőpontok 
egyszerre érvényes különbözősé-
gére, az „igazság” és a „hitelesség” 
relatív természetére mutassanak rá. 
Az életünk, a  történetünk és a  tör-
ténelmünk – bár egyszeri és meg-
ismételhetetlen – nem detektívhis-
tória, aminek egyetlen megoldása 
van; ez a  sokszereplős és komoly 
„játék”, hiába zajlik relativizmussal 
átitatott, folytonosan megkérdője-
lezett közegben, mégis valamilyen 
kimondatlan, magától értetődő eg-
zisztenciális tényszerűségre, a  léte-
zés bizonyosságára épül. Erre mond-
ja Ottlik a  másikkal kapcsolatban, 
aki fontos nekünk, akit netán szere-
tünk: a legtöbb, hogy „van”.

Béla Duranci a műfajban szokatla-
nul, de nem véletlenül vette fel ön-
életírása címébe egy másik, számá-
ra döntő fontosságú ember: Kondor 
Béla nevét. Az  önéletrajz Kondor 
Bélával 1962 és 2008 közé 
eső naplójegyzeteit Duranci 
– a szabadkai, magyarul re-
mekül beszélő, „jugoszláv” 
művészettörténész (portré-
interjúnk a Műértő 2013 áp-
rilisi számában) – részben 
a  dátummal jelzett napo-
kon esténként-éjszakánként, 
részben pótlólag, az  esemé-
nyekre, találkozásokra visz-
szaemlékezve írta szerb-
horvát nyelven, magyar 
szövegrészletekkel. Lehet 
– sőt biztos –, hogy ugyan-
azokra az együttlétekre, na-
pokra, órákra, pillanatokra 
mások másként emlékez(né)-
nek; és lehet, hogy memó-
riája időnként megcsalta 
– de könyvében a  (mindig) rela-
tív történeti hitelességnél döntőbb 
az a személyes és egzisztenciális hű-
ség, amely Durancit 1962 augusztu-
sától életre szólóan Kondor Bélához 
kötötte. Egy nagyjából véletlen talál-
kozás nyomán rendszeresen, hosszú 
órákon át beszélgető, egymást meg 
nem elégelő barátok lettek, és ezek 
a  beszélgetések fordították a  kez-
detben a  magyar középkorral fog-
lalkozni szándékozó Duranci ér-
deklődését a kortárs művészet felé, 
formálták – persze elsősorban Kon-
dor munkáin keresztül – gondol-
kodói identitását. A  szövegben újra 
meg újra nekifut a  számára meg-
határozó erejű élményt, folytonos 
szellemi kihívást és feladatot jelentő 
Kondor-művek – Csokonai, Darázs-
király, Pléh Krisztus, Bukás, Késes 
angyal (Ítélkező) – értelmezésének. 
Megpróbálnak (Kondor is) magyará-
zatot találni a  személyes egymásra 
hangoltságra és művészetszemléle-
tük nézetazonosságára; s ezt a  ge-
nerációs közösségben (mindketten 
1931-ben születtek), a  XX. száza-
di kelet-európai történelem ember-
próbáló fordulatai nak átélésében és 
a  megszólító erejű, tragikus-humá-
nus, egyetemes dimenziójú művé-
szet ideájában találják meg. Amit 
az  „élet dolgaihoz” alakító módon 
hozzászólni kívánó és tudó művé-
szetről gondolnak, arra Duranci el-
sőként barátja képeiben ismer rá, 

akit a szenvedéstörténet XX. századi 
megjelenítőjének és „1956 művészé-
nek” tekint. Az  iróniára hajlamos 
Kondor még hozzátette: „és mind 
a kettőnek neve: Béla.”

„Délután fölmentem Pestre. Kon-
dornál alszom.” „Reggel indultam 
Szabadkáról…” – a  bejegyzések 
számtalanszor kezdődnek efféle 
mondatokkal. A  Vajdaságból Buda-
pestre autózó-vonatozó Duranci né-
zőpontja – bármilyen szorgalma-
san érdeklődik, tájékozódik is, tesz 
szert (kezdetben Kondor révén) új 
barátokra és ismerősökre (például 
Németh Lajos, Solymár István, Csi-
ky Tibor, Csohány Kálmán), akiktől 
további információkhoz jut a  pesti 
művészeti színtérről – mindvégig 
ambivalens marad. „Bennfentes kí-
vülállóként” egyszerre vesz részt 
(bilaterális kiállítás- és művésztelep-
szervezői munkája és művészettör-
téneti kutatásai révén) és tart (olykor 
szelíden szarkasztikus) távolságot 
a  látottakkal-tapasztaltakkal szem-
ben. Ám ez a távolság a „művészeti 
munkás” hétköznapjait bearanyozó 
társasági élet, a kirándulások, kocs-

mázások, baráti viták során egy csa-
pásra eltűnik: Duranci szenvedélyes 
és színes mesélő. A hatvanas évek-
ben még „nyugati” látogatóként, kí-
váncsi idegenként érkezik az irigyelt 
Jugoszláviából, ahol a helyi, vajdasá-
gi művészeti élet is nyitottabb, sza-
badabb és progresszívebb a  miénk-
nél; hogy utóbb, a délszláv háborúk 
idején egy nélkülözésbe süllyedő, 
életveszélyessé vált ország-roncs hí-
rét hozó ismerősként jöjjön Magyar-
országra, amikor teheti.

A könyv egyik figyelmet érdem-
lő szála a „jugoszláv gondolat”. Ami-
kor a  föderatív szocialista országot 
a  feltámadt nacionalizmusok kapi-
talista nemzetállamokra darabolják, 
Duranci a  plurális, sokszínű „kul-
turális térséget” látja veszni: „Az 
én Jugoszláviám” – írja – „a mások 
értékeinek” felismerésére és elfoga-
dására épült; szigetnek látszott, de 
„valójában olyan volt, mint egy jég-
tábla. Széleit nem érzékelvén a  lá-
tóhatáron, a  cselekvési lehetőségek 
kimeríthetetlen és vég nélküli terü-
letének véltük. A  történelemnek e 
szélfútta tájain különböző hatások 
keveredtek, úgyhogy a  kultúránk 
valóságos kincsesháza volt a külön-
bözőségeknek.” 

Duranci ebben az  elfogadó kul-
turális közegben szocializálódott 
(ami a  jugoszláv el nem kötelezett-
ség eredményeképp még a  szocreá l 
doktrínáját is kevésbé szenvedte 

meg), és ebbe illeszkedett – önma-
gában is sokszínű elemként – szű-
kebb hazája, a vajdasági régió. Sze-
rencsénkre nemcsak a  budapesti 
művészvilág (Bálint Endre, Korniss 
Dezső, Vujicsics Sztoján), hanem 
a Vajdaság multikulturális művésze-
te, fontos, számunkra – szégyenle-
tes módon – alig ismert alakjai (né-
hány példa: Milan Konjovic, Zoran 
Petrovic, Sava Stepanov, Torok Sán-
dor) is feltűnnek a  napló lap jain. 
(Művészettörténészi életművét – 
mely témaválasztás szerint a  múlt 
századfordulótól a  kortárs művé-
szetig ível – szintén meghatározza 
a  kulturális térség pluralitásának, 
a  lokális folyamatok és alkotók je-
lentőségének elismertetése.)

A hatvanas években kialakult 
szemléletét – ami a kondori (de a XX. 
század első felében született nemze-
dékekre általában is jellemző), a mű-
vészet embert és társadalmat formáló 
jelentőségébe vetett hiten alapszik – 
utóbb, különösen a délszláv válságot 
követően, majd a  Duranci számára 
oly fontos perszonális kommuniká-
ciót kikezdő informatikai robba-

nás következtében, több for-
rásból eredő kultúrkritikai 
szkepszis hatja át. Camus-t 
és Baudrillard-t idézi; de mel-
lettük különösen érdekfe-
szítő megismerni Duranci 
vajdasági mestereinek gon-
dolatait: Ady egykori barát-
ja, a „költő és műítész” Todor 
Manojlovic esztétikai értéke-
léseit, a  naplóíró példaképe 
és művészettörténész profesz-
szora, Lazar Trifunovic néze-
teit a kifejezés szabadságáról 
és Radomir Konstantinovic 
az egyéniséget nem tűrő, tör-
zsi szellemtől áthatott pro-
vincia meghatározására irá-
nyuló elméletét.

A régióból provinciába 
visszasüllyedő Vajdaság, az ideáljai-
tól egyre távolodó kortárs művészet, 
magyarországi barátainak (Kondor, 
Solymár, Németh Lajos) váratlan 
elvesztése, „létezésük bizonyossá-
gának” hiánya könnyen jókorát for-
díthatott volna Duranci sorsán és 
pályáján. De mint annyiszor, most 
is a  találkozások jöttek segítségére. 
Ahogy Kondor nyomán megörökölte 
és évtizedeken át gyakorolta a ma-
gyar és a  vajdasági grafika „kettős 
nagyköveti” képviseletét, úgy Né-
meth Lajostól megörökölte a  Kon-
dor kultuszát őrző Miskolcot, ahol 
új, máig eleven baráti és szakmai 
kapcsolatokat épített ki a  galériá-
val és Dobrik Istvánnal, valamint 
a  MissionArt Galéria alapítóival, 
Jurecskó Lászlóval és Kishonthy 
Zsolttal.

„Közben múltak az évek; mást se 
tudnak, mint múlni” – mondja ör-
kény. Valami fontos azért örökre el-
maradt: sokáig halogatták, de arra 
az  útra soha nem került sor, amit 
Kondorral a  milesevói kolostor Fe-
hér angyalához terveztek. A  XIII. 
századi falképet Duranci meg akar-
ta mutatni barátjának, a  Késes an-
gyal alkotójának, mert rajta a  régi 
festő „a legelőnyösebb oldaláról jele-
nítette meg az embert… akit Isten 
a maga képére formált”. (MissionArt 
Galéria–Miskolci Galéria, Miskolc, 
2013, 396 oldal, ár nélkül.)

andrási gáBor

Olvasta már?

És mind a kettőnek neve: Béla

Három still Igor és Ivan Buharov A szűkösség ivadékai című diafilmjéből, 2014
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Elemzés

2012 novemberéig úgy tűnt, hogy 
a  kétharmados felhatalmazás-
sal az  ország addigi status quóját 
teljeskörűen átrendező kormányzati 
szándékok a kulturális területet meg-
kímélik, és az  elmúlt évtizedekben 
kiformálódott képzőművészeti in-
tézményrendszer megúszhatja a  ra-
dikális és ellentmondást nem tűrő 
átalakítást. Ennek a  később illúzió-
nak bizonyuló halvány reményke-
désnek oka lehetett egyrészt az  ön-
álló minisztériumától megfosztott 
kulturális kormányzat addig tapasz-
talt határozatlankodása és döntései-
nek értelmezhetetlen iránytalansá-
ga, másrészt az új miniszterrel együtt 
a  nyár elején kinevezett új államtit-
kár, akinek közismert volt a  kortárs 
kultúrához fűződő intenzív kapcso-
lata, és összetűzései a kormányközeli 
művészkörök legkonzervatívabb kép-
viselőivel. Ekkorra ugyan már túl 
volt a hazai értelmiségi közvélemény 
az  első kultúrpolitikai sokkokon – 
a „pénzlenyúló filozófusok” ellen in-
dított hecckampányon, az Új Színház 
jobbikosításán, Kerényi Imre Alap-
törvényt illusztráló nemzeti galériás 
festménymegrendelésein és az Alföl-
di Róbert elleni homofób demonst-
rációkon, hogy csak néhányat említ-
sünk a  személyekhez kötődő, nagy 
nyilvánosságot kapott esetek közül.

Az intézményrendszer terepén 
azonban a 25–30 százalékos költség-
vetési pénzelvonáson kívül még nem 
történt semmi érdemi változás. Ha-
csak a megyei múzeumi hálózat tel-
jes tulajdonosi–fenntartói–működte-
tői rendszerének rapid felforgatását, 
majd haladéktalan visszarendezését 
nem tekintjük annak, bár ennek oka, 
célja és iránya meghaladta az érdek-
lődő kívülálló felfogóképességének 
határait. Talán csak a Magyar Nem-
zeti Galéria kormányhatározattal tör-
ténő beolvasztása a  Szépművészeti 
Múzeumba volt az a látványos szak-
mai ellenreakciókat kiváltó kultúr-
politikai döntés, amely okot adhatott 
volna a fokozott éberségre.

Mert 2012. november végén tel-
jes ideológiai fegyverzetben kilépett 
a  nyilvánosság elé Fekete György, 
háta mögött az  MMA suttyomban 
felhúzott, ám jogilag ütésálló konst-
rukcióvá összeácsolt intézményi 
homlokzatával, és ettől kezdve min-
den korábban értelmezhetetlennek 
tűnő részlet értelmet nyert; az eset-
legesnek és iránytalannak tűnő 
döntések sora hirtelen egy irányba 
kezdett mutatni. Az  MMA nekilá-
tott, hogy megvalósítsa azt a  poli-

tikai küldetését, amelyet a  Nem-
zeti Együttműködés Rendszere és 
a  kultúrpolitika aktuális döntésho-
zói osztottak ki rá: a művészeti szín-
tér szereplőinek politikai lojalitáson 
alapuló polarizálását, majd a  leg-
főbb állami méltóságok által kine-
vezett nyolcfős előkészítő bizottság 
szigorú szűrőjén megfelelőnek bizo-
nyult 250 megbízható kiválasztott 
egzisztenciális biztonságának meg-
teremtését, és ezekre a  biztos ala-
pokra támaszkodva a kulturális-mű-

vészeti mező működése fölötti teljes 
hegemónia megszerzését. A  politi-
kai szándékok szerint végrehajtott 
jogszabályi változások kéz a kézben 
jártak a  privilegizált helyzetbe ho-
zott baráti társaság tagjainak szemé-
lyes ambícióival, és a  vélt vagy va-
lós, évtizedes szakmai sérelmek is 
elégtételt nyertek a  szaporodó kiál-
lítási lehetőségek, megjelenő kataló-
gusok és a fontosságtudat egyre in-
tenzívebb megélése által. Lépésről 
lépésre – mert kapkodásra valóban 
semmi okuk nem volt – elkezdődött 
a kortárs képzőművészetre fordított 
adófizetői pénzek újraelosztásának 
áttervezése milliárdos nagyságren-
dű költségvetési összegek átcso-
portosításával az  MMA részére, és 
a még más intézmények kompeten-
ciájába tartozó források fölötti dön-
téshozatali folyamatokba történő 
feltartóztathatatlan beépülés. A kor-
társ képzőművészet tartalmi dönté-
seit meghozó eseti szakmai grémiu-
mok, ha közpénz felhasználásáról 
volt szó, ettől kezdve nem állhattak 
fel úgy, hogy egy vagy több MMA-
tag ne érvényesítette volna bennük 
a  köztestület érdek- és értékprefe-
renciáit (például: NKA kollégium, 

Velencei Biennále Magyar Pavilon 
és igazgatói pályázatok értékelése).

Mindez a  kortárs magyar képző-
művészeti szcénát váratlanul és fel-
készületlenül érte, így az sporadikus, 
heveny, de hatástalan immunreakció-
kon kívül érdemi közegellenállást 
nem tudott kifejteni.

Az elmúlt két év során aztán egy-
re határozottabb kontúrokat nyert 
ez a  hatalmi-politikai hátsó szándé-
kokon alapuló, ideológiailag túltelí-
tett, anakronisztikus kultúrpoliti-
kai célrendszer, legalábbis a  kortárs 
képzőművészet területén. Az MMA 
Alaptörvénybe foglalása, majd az Al-
kotmánybíróság határozata által is 
kimondottan alkotmányellenes lét-
rehozása csak az egyik, bár nagy je-
lentőségű összetevője ennek a  folya-
matnak. A létező és aktívan működő 
intézményrendszer feletti pénzügyi, 
tartalmi és személyi ellenőrzés meg-
szerzése – és ha ez bármilyen okból 
nem lehetséges, akkor ellehetetle-
nítése – az  a  hosszú távú stratégia, 
amelynek érdekében az  elmúlt idő-
szak kultúrpolitikai döntései meg-
születtek. A  kultúrpolitikai szán-
dékok kezdetben zavarosnak tűnő, 
konzervatív, eklektikus – a  sámá-
nista okkultizmustól a zagyva ősma-
gyar ezotérián át az  etnicista alapú 
identitáskeresés számtalan regiszte-
rén megszólaló nacionalizmusig ter-
jedő – ideológiai elvárásai végül is 
egy könnyen érthető kultúrpolitikai 
vízióvá egyszerűsödtek: a  mostaná-
ig fennálló művészeti kánont le kell 
cserélni az azt létrehozó és fenntar-
tó művész-értelmiségi elittel együtt. 
(Ez nem is volt titok, hisz 2009-ben 
Kötcsén, a  konzervatív értelmisé-
giek körében tartott programbe-
szédében a  későbbi miniszterelnök 
mindezt egyértelműen megfogal-
mazta.) A  centrális politikai erőtér-
hez megfelelő, homogén kulturális 
háttérdíszlet dukál, aminek cizellált 
részleteit majd a megbízható, lojális 
szakembergárda lesz hivatott kimun-
kálni. Ezért avatkozott bele a politi-
ka olyan, rég elfeledett korszakokat 
idéző gátlástalansággal a  művészeti 
szféra mikrovilágába, és ezért érez-
te magát feljogosítva arra, hogy 
a  művészi értékhierarchia belső lo-
gikáját felrúgva, saját voluntarista ha-
talmi szempontjai szerint rendezze 
át a művészeti mező autonóm struk-
túráját. Újra létező gyakorlattá vált 
a „kultúrpolitikai irányítás” hetvenes 
évekből ismerős logikája, és megint 
megjelentek a „hivatalos művészek”, 
akiket onnan lehet felismerni, hogy 

miniszterek, de legalábbis államtit-
károk nyitják meg a kiállításaikat.

A folyamat részesei, a művészek és 
az  intézményrendszert működtető 
szakemberek csak kapkodták a  fejü-
ket a korábban stabilnak hitt viszonyí-
tási pontok radikális átrendeződését 
és a  korábbi szakmai konszenzusok 
elutasítását látva. Értetlenséggel ve-
gyes szorongással kellett tudomásul 
venniük, hogy kezd visszaszivárogni 
a művészeti közegbe az  a Kádár-ko-
ri gyakorlat, ami a politikai lojalitást 
esztétikai értékmérőnek és az egzisz-
tenciális biztonság garanciájának te-
kinti. A  szélsőséges politikai meg-
osztottságot a  vízió megszállottjai 
tudatosan és szisztematikusan kiala-
kított mechanizmusokon keresztül 
fecskendezik bele a  művésztársada-
lom szöveteibe, olyan rétegekbe is, 
amelyek korábban teljesen érintetle-
nek voltak, mint például a  fiatalabb 
generációk közösségei.

A művészeket nehezen feloldható 
választási kényszerek elé állítják ezek 
a  változások, és folyamatos morális 
dilemmát okoznak az  olyan helyze-
tek, ahol az egzisztenciális biztonsá-
guk, alkotói karrierjük jövője, vagy 
jobb morális meggyőződésük ellené-
re intellektuális, művészi autonómiá-
juk feladása között kell dönteniük. 
Elfogadják-e a nélkülük és ellenükre 
hozott döntések konzekvenciáit, és 
elveiket feladva, hajlandók-e részvé-
telükkel és aktív közreműködésük-
kel legitimálni és stabilizálni az  új 
felállást, vagy merik-e, akár az  eg-
zisztenciális kockázatot is vállalva, 
arcukat adni demonstratív kiállás-
hoz, vagy tudnak-e nemet mondani 
olyan kiállítási meghívásra, amely er-
kölcsileg megkérdőjelezhető kultúr-
politikai konstellációban jön létre? 
A kikényszerített polarizálás logikája 
szerint végül is minden érintettnek 
választania kell, hogy igazodik-e, és 
azonosul a dominanciára törő érték-
renddel, vagy vállalja a  kívül mara-
dás, a függetlenség bizonytalanságát.

A művészeti mező átformálásának 
másik jelentős frontvonala a  képző-
művészeti intézményrendszer elmúlt 
évtizedekben megszilárdult struktú-
rájával szemben állt fel, és csak ki-
tüntetett pillanataiban ért el jelentő-
sebb médiafigyelmet. Csak olyankor, 
amikor dramaturgiai szempontból is 
értelmezhető pillanatokban sikerült 
a  szakmai közeg közéleti aktivitást 
is felvállaló kisebb csoportjainak ex-

ponálnia bizonyos részproblémákat, 
mint a Műcsarnok intézményes átvé-
telének hosszan elnyúló stációit kijelö-
lő mediatizálható rituálék, a Ludwig 
Múzeum igazgatói pályázata körül 
kialakult helyzetre hatásosan, ám 
eredménytelenül reagáló demonstrá-
ciósorozat, vagy az  újjáépített Viga-
dó megnyitásával az  MMA pozíció-
ját látványosan megerősítő hivatalos 
ünnepséget megzavaró performansz. 
A működő intézményrendszert alap-
vetően átstrukturáló folyamatok 
azonban a  háttérben háborítatlanul 
és észrevétlenül mentek végbe. Mivel 
az intézményrendszer fenntartásának 
és működésének finanszírozását szin-
te kizárólag az adófizetők költségve-
tésbe befizetett adóforintjainak visz-
szaosztása biztosítja, ezért a  kortárs 
művészeti szcéna kitettsége szinte 
száz százalékos, létezése, működésé-
nek tartalma és minősége a  rediszt-
ribúció felett kontrollt gyakorló poli-
tikai osztály aktuális képviselőinek 
szándékain és belátásán múlik. A pi-
acgazdaság logikája, szereplőinek tő-
kéje és felhalmozott tudása közel sem 
épült be olyan mértékben a  kortárs 
művészet közegébe, hogy hatásos el-
lensúlyt jelenthessen a  finanszírozás 
prioritásainak politikai motivációjú 
átrendezésével szemben. Az  üzleti 
alapon működő magángalériák is fo-
lyamatosan rá vannak utalva az álla-
mi segítségre, s a válság előtt megiz-
mosodni látszott magángyűjtői réteg 
őszinte erőfeszítései ellenére sem ké-
pes az  utóbbi években olyan mérté-
kű stabil pénzügyi biztonságot nyúj-
tani még a  szcéna nemzetközileg 
jegyzett alkotóinak sem, hogy az ki-
váltsa – legalább számukra – a  ko-
rábban nekik juttatott állami forrá-
sokat. A kortárs képzőművészeti élet 
működésének fenntartásához – egyre 
csökkenő mértékben – egyelőre még 
hozzájárul az NKA, amely megőrzött 
bizonyos elemeket megalapításának 
demokratikus, értéksemleges és plu-
rális alapelveiből, arra azonban sem-
mi garancia nincs, hogy ez a helyzet 
hosszabb távon is fennmarad.

A kulturális szféra általános el-
szegényítése kilátástalan helyzetbe 
hozza nemcsak a  frissen belépő fia-
tal generációkat, hanem a  terület 
szinte minden intézménytípusában 
dolgozó, vagy függetlenként alkal-
mi projektekből bevételt remélő sza-
badúszókat is. Mert projekteket és 
a  projektekhez költségvetéseket ge-
nerálni csak intézmények tudnak, 
az intézmények viszont, ha nem köz-
pénzből – központi vagy önkormány-
zati forrásból – fedezik működési ki-
adásaikat, egyelőre – néhány kisebb 
léptékű próbálkozástól eltekintve – 
nem igazán találják azt a hosszabb tá-
von fenntartható működési modellt, 
amely legalább az  életben maradást 
biztosító minimális jövedelmet új-
ratermeli. A  nonprofit, független in-
tézmények mostanáig autonóm mű-
ködésük és sajátos szakmai profiljuk 
feladása nélkül is hozzájuthattak ha-
zai közpénzforrásokhoz. A  változá-
sok arra utalnak, hogy ez a korszak 
egy időre véget ért. Függetlennek ma-
radni ebben a helyzetben konfrontá-
ció nélkül kizárt, összeütközés esetén 
pedig esélytelen. S ahogy az  elmúlt 
hetek történéseiből láthatjuk, a  füg-
getlenség ára egyre magasabbra kú-
szik, különösen, ha külföldi pályázati 
forrásokra alapozva szeretné azt va-
laki biztosítani magának. Már nem-
csak a  pályázat külföldi kiírója által 
támasztott elvárásoknak kell megfe-
lelni, hanem a KEHI és a készenléti 
rendőrség utasításainak is.

BenCsiK BarnaBás

A független kortársak esélyei

A területfoglalással szemben

Állj! – A civilek védelme a mi dolgunk, Budapest, 2014. szeptember 13.
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Eleven emlékmű – az én történelmem, Budapest, Szabadság tér, 2014. március 23.

Hősök, királyok, szentek,  
Budapest, 2012. január 3.
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Beszélgetés Ducki Kristóf grafikusművésszel

1956 plakáton/w plakacie/on posters
ducki kristóf (krysztof) 1957-
ben született Varsóban, ahol 
1982-ben fejezte be a képzőmű-
vészeti akadémiát. Ugyanabban 
az évben Magyarországra költö-
zött. 1983-tól több alkalommal 
nyerte el munkája az év legjobb 
plakátja címet. Számos díjat 
és fődíjat kapott hazai és nem-
zetközi szakmai biennálékon. 
egyebek mellett az  art Mozi-
hálózat, a budapest Film, a Ma-
gyar Filmszemle arculatterve-
zőjeként és a budapesti Lengyel 
intézet grafikusaként működött. 
a  budapest kommunikációs és 
Üzleti Főiskolán (bkF) a  Grafi-
kai tervezési stúdiumok tanára. 
jelszerű, megszólító erejű, a szö-
veg helyett a  kép elsődlegessé-
gére építő művészetét elemzői 
a progresszív lengyel plakát ha-
gyományához, egyes munkáit 
annak szürrealisztikus-festői vo-
nulatához kötik. a  nyolcvanas 
évek végétől „a papír vakítóan 
fehér, vagy egyetlen, kompakt 
színnel borított síkján élesen 
kiemelkedő vonalat és síkfoltot 
részesítette előnyben – írta ba-
kos katalin. – ducki plakátjait 
közvetlenség és humor jellemzi 
a  legsúlyosabb témák esetében 
is.” (10×10 év az utcán. a magyar 
plakátművészet története 1890–
1990, Corvina kiadó, 2007.)

– Varsóban diplomáztál. Lengyel 
grafikusművészként mit tudtál, hal-
lottál, mit olvashattál az  1956-os 
magyar forradalomról, mielőtt Ma-
gyarországra költöztél?

– Már előzőleg is tudtam 1956-
ról. 32 éve élek és dolgozom Ma-
gyarországon. A  feleségem magyar, 
és utóbb kíváncsi lettem az  ország 
történetére is. 

– A házasság természetes követ-
kezményének gondolható, hogy 
más állampolgárságú társunk or-
szága, szülőhelyének története ér-
dekel bennünket, különösen akkor, 
ha oda is költözünk. Mindazonáltal 
ebben a tekintetben 1956 mégis sa-
játos helyet foglalhat el.

– Annyit tudtam 1956-ról, amit 
otthon írtak róla, de az  másképp 
hangzott, mint a  hivatalos magyar 
álláspont. Lengyelországban sok-
kal szabadabb volt a  tájékoztatás. 
Ugyan ott is használták az  ominó-
zus „ellenforradalom” fogalmat, de 
emellett több, manipulálatlan infor-
máció is hozzáférhető volt. Gyorsan 
rájöttem, hogy ez a lengyeleknek és 
a  magyaroknak is fontos téma. Itt 

a  nyolcvanas évek végén népfelke-
lésnek nevezték. Mindig saját viszo-
nyom volt a magyar ’56-hoz, de len-
gyel szemmel tekintettem rá.

– Vagyis a hagyományos lengyel–
magyar barátságon és az  egymás 
nemzete iránt kialakult történelmi 
szimpátián túl is vonzódtál és sa-
játosan egyéni módon kerülhettél 
közel 1956 lényegéhez.

– A  rendszerváltás óta az  a  be-
nyomásom alakult ki, hogy minden 
magyar antikommunista meg for-
radalmár, de ezt a nyolcvanas évek-
ben nem tapasztaltam. Kádár alatt 
az  „ellenforradalom” minősítés na-
gyon élt az emberekben. Sőt még ma 
sem azonosulnak egészen 1956-tal. 
Példáu l a nagy évfordulón, 2006-ban 
sem az egész társadalom ünnepelt.

– Ha plakátjaidat vizsgáljuk, akkor 
azt is kijelenthetjük, hogy merész 
képiségű munkáiddal te magad is 
részt vettél a  rendszerváltás előké-
szítésében.

– Antirendszer-plakátot sokat csi-
náltam, mint például a  Munkásőr-
séget, de ami közvetlenül ’56-ról 
szólt, az  a  Nagy Imre-plakát volt. 
Ennek a  terve még a rendszerváltás 
előtt megszületett. A  rendszervál-
tás maga – most úgy tűnik – nagyon 
rövid idő alatt lezajlott, 1989–1990-
ben. Az  első szabad választás 1990 
márciusában volt, de ez alatt a másfél 
vagy két év alatt egy évszázadnyi tör-
tént. Pozsgay Imre mondta ki, hogy 
az  1956-os forradalom népfelkelés 
volt. Ez volt az első jele annak, hogy 
más vélemény is lehetséges erről. Az-
tán egyre fontosabb lett a 301-es par-
cella, az  exhumálás. Utána, abban 
az időben már sok film szabadon ké-
szülhetett. Az első talán Schiffer Pál 
és Magyar Bálint A  Dunánál című 
filmje lehetett, ami arról szólt, hogy 
a falu hogyan élte át 1956-ot. Az eh-
hez készült plakátom volt az  első, 
ami kapcsolatot jelentett, kapcso-
latba hozott 1956-tal. Ezután jött 
a Nagy Imre azt üzente… plakátom. 
Ez valójában A  Dunánál-filmplakát 
következménye volt, mert amikor 
azon dolgoztam, megismerkedtem 
Magyar Bálinttal. Ő keresett meg en-
gem, sokat beszélgettünk, és rokon-
szenvet éreztünk egymás iránt. Neki 
– ahogy nekem is – nagyon fontos 
volt a lengyelországi Szolidaritás-idő-
szak. Ugyanis akkor őt kiutasították 
Lengyelországból, elvették az útleve-
lét, mert szociológusként Lengyelor-
szágban a falusi Szolidaritás-körökkel 
foglalkozott.

– Tehát A  Dunánál-filmplakát 
hozta számodra a  Nagy Imre-pla-
kátra szóló felkérést. De hogyan 
történt az újratemetett miniszterel-
nök szuggesztív – és Pintér Ferenc 
munkája mellett a legfontosabbnak 
bizonyult – plakátarcának megfo-
galmazása?

– A Nagy Imre-plakátra nem sok 
időm volt. Azt akartam, hogy rasz-
ter helyett fröcsköléses legyen. Két 
színben készült, a színeket én bon-
tottam szét pauszokra. Nem tellett 
színrebontásra, ezért készült így, ez-
zel az eljárással. Nem kaptam pénzt 
érte, ahogy akkoriban nem kaptunk 
a plakátokért honoráriumot.

– A forradalomhoz kapcsolódóan 
milyen egyéb munkáid születtek ez-
után?

– Jöttek a  kis költségvetésű do-
kumentumfilmek, 1989-ben Erdé-
lyi János és Zsigmond Dezső Vérrel 
és kötéllel, és Schiffer Pál Engesz-
telő 1956–89 című munkája, majd 
1990-ben a Magyar rekviem. Utób-
bi, Makk Károly műve, az  1956-os 
forradalom után történteket földol-
gozó, a kivégzésekről szóló film. En-
nek a plakátja már 1991-ben készült. 
Az ’56-os témájú filmplakátok roko-
nainak tekinthetők még a  korszak-
ból az  53 hideg nyara és a  Recsk. 
Majd az  ilyen tartalmú plakátok 
létrehozásában, megszületésében 
hosszabb szünet következett, mert 
a rendszerváltás megtörtént, és effé-
le politikai plakátokra már nem volt 
szükség.

– Ez indokoltnak tűnik, ám a forra-
dalom 50. évfordulójára, 2006-ban 
mégis nagy, reprezentatív kiállítás-
sal, 20 lengyel és ugyanannyi ma-
gyar tervező munkáival készültetek.

– Az  évforduló lehetőséget adott 
a  forradalmat valamilyen módon 

átélők számára a  szembenézésre, 
az  emlékezésre. Lengyelekkel ösz-
szefogva, a  Magyar Plakát Társa-
ság szervezésében lengyel–magyar 
közös kiállítást szerveztünk 1956 
plakáton/w plakacie/on posters 
címmel. Ennek legelsőként a buda-
pesti Lengyel Intézet adott helyet, és 
Nagy Imre unokája, Jánosy Katalin 
nyitotta meg.

– A  Magyar Plakát Társaság 
célzatosan, ennek a  jubileumi ki-
állításnak a  megszervezésére, lét-
rehozására alakult meg, vagy már 
korábban is létezett?

– Kezdetben, 1987-től a DOPP cso-
port jött létre: Ducki Kristóf, Orosz 
István, Pócs Péter és Pinczehelyi 
Sándor szabad társulása. Annak ide-
jén mi sokat beszélgettünk, vitat-
koztunk a magyar és az egyetemes 
plakátművészetről, majd egy idő 
után úgy gondoltuk, hogy ezt a kap-
csolatot állandóvá kellene tennünk. 
A DOPP sikeres működéséből több 
kiállítás született, de a  végén már 
ilyen formációk is voltak: DOPP és 
barátai – vagyis kibővült a  részt-
vevők köre. Több kiállításon szere-
pelt velünk – többek közt – Áren-

dás József, Schmal Károly, Baráth 
Ferenc. Úgy gondoltuk/gondoljuk, 
hogy a  plakát médiumán keresz-
tül ugyanúgy ki tudjuk fejezni ma-
gunkat, mint festménnyel vagy 
szoborral. Ám a  sajátos történelmi 
körülmények miatt/közepette csök-
kentek a  megrendelések. Az  a  vé-
leményünk, hogy a  társadalomnak 
fönn kellene tartania a plakáttal fog-
lalkozók körét. Először tizenketten 
voltunk, egyesület lettünk. Az 1956 
plakáton kiállításra azonban szé-
lesebb körben meghívtunk máso-
kat is, akik egy idő után tagok let-
tek a  Magyar Plakát Társaságban, 
amely ma körülbelül harminc tevé-
keny grafikusból és művészettörté-
nészekből áll.

– A Magyar Plakát Társaság új ta-
gokkal való kibővítését, ha úgy tet-
szik, megerősítését jól szolgálta, jó 
alapot nyújtott hozzá a  forradalom 
50. évfordulója. Volt-e a szervezők-
nek valami elvárásuk a kiállítás meg-
hívott résztvevőitől?

– Nyílt dolog volt. Akadtak néhá-
nyan, akik személyesen átélték a for-
radalmat és az azt követő megtorlást 
– ők emlékezhettek. De a  kiállítók 
többsége a  fiatalabb korosztályhoz 
tartozott, ők már másképp dolgozták 
föl ’56-ot a plakátjaikon. Különös és 
az  idő múlását mutatja, hogy az ak-

kori kiállítókból már néhányan hiá-
nyoznak, meghaltak. Ma már nem 
lehetne ugyanazt megcsinálni.

– A  kiállított munkák, plakátter-
vek közül került-e valamelyik utcá-
ra, lett-e bármelyiknek megrendelő-
je és terjesztője?

– Ezek mindegyike terv volt. A ki-
állítás teljes anyaga a  tervekről ké-
szített printekből állt. Jan Sawka 
munkája az  akkori Heti Válasz bo-
rítóján szerepelt, az  egész város ki 
volt tapétázva vele.

– Eljutottunk odáig, hogy az 
1956-os forradalom plakátképei 
csupán terv formában, kiállítási 
poszterként, műtárgyakként létez-
nek, mert nincs megrendelő, nincs 
igény a  kinyomtatásukra, ahogy 
korábban volt. Az  óriásplakátok, 
a  gigaposzterek és termékismerte-
tők, falnyi méretű árutukmálók mel-
lett csak nagyon keskeny sávban 
maradtak meg a kulturális plakátok, 
a politikaiakat pedig teljesen a pár-
tok uralják. A beszűkülő plakátter-
vezés mellett adódtak-e másfajta, 
a  magyar forradalommal kapcsola-
tos feladataid?

– Sok kiadványt terveztem 2006-
ban lengyelek részére ’56-ról: meg-
hívókat, könyvborítókat. Többek 

közt olyat is, ami azt mutatja, ho-
gyan nézett ki a  varsói utca 1956 
őszén, amikor lengyel plakátok, hir-
detmények hívták föl a  varsóiakat 
véradásra, a  magyar forradalmárok 
megsegítésére. Legutóbb még csi-
náltam egy emlékplakátot Pongrátz 
Gergely tiszteletére. Ő alapította és 
haláláig vezette a kiskunmajsai ’56-
os múzeumot. 

sÜmegi györgy

Portré

a plakát médiuma alkalmas az önkifejezésre

Ducki Kristóf: Nagy Imre azt üzente..., 1989

Ducki Kristóf: Lengyel Intézet, 2010

Ducki Kristóf: Hungary, 2011

Ducki Kristóf: Munkásőrség, 1989

Ducki Kristóf: Kogart plakát, 2005

Ducki Kristóf: Lengyel Intézet, 2011
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Riport

Miközben a  világszíntér legjelen-
tősebb műgyűjtőnői átformálják, 
megújítják a  gyűjtői szemléletet 
és gyakorlatot, a magyar nők – né-
hány üdítő kivételtől eltekintve – 
sem egyedül, sem férjük oldalán 
nem igazán mutatnak érdeklődést 
e tevékenység iránt. Bár a befolyá-
sos nők száma a  hazai művésze-
ti világban ma már számottevően 
magas, a  kortárs műgyűjtők kö-
zött mégis alig találunk hölgyeket. 
Ezért is különleges Reszegi Judit, 
az  itthoni szcéna egyöntetű véle-
ménye szerint a legjelentősebb kor-

társ gyűjtőnő, aki aktívan 2008 óta 
építi kollekcióját.

A műgyűjtő üzletemberek több-
sége jellemzően pénzügyi terüle-
ten dolgozik, ritkán fordul elő, hogy 
a  középvállalati ipari termelőcégek 
szektorából kezd ilyen tevékenység-
be valaki. Reszegi Judit éppen tíz év-
vel ezelőtt szerződött a  Gránit Csi-
szolószerszám Kft-hez, melynek hat 
éve ügyvezető igazgatója. A  képző-
művészet és a műkereskedelem irán-
ti érdeklődése az  egyetemi évekre 
nyúlik vissza. Közgazdasági tanul-
mányai során kezdett foglalkozni 

az aukciósház mint vállalat működé-
sével, illetve a múzeumpedagógia és 
a  múzeumi marketing kérdéseivel. 
Időközben egy festménybecsüs tan-
folyamot is elvégzett, majd egy éven 
keresztül a  Közgazdasági Egyetem 
csereprogramjával Kaliforniában, a 
sacramentói egyetemen tanult, mú-
zeumi és galériamenedzsmentet is 
hallgatott, az  egyetem galériájában 
a kiállítások lebonyolításában is részt 
vehetett.

Budapestre visszatérve szabad-
idejében a  Romvári Márton festő-
művész vezette „szakkörben” ta-
nult festeni. Együtt szervezték meg 
a  Várgesztesi Művésztelepet, aho-
vá 2005-től 2008-ig mintegy 60 
művészt hívtak meg. „Nem fogal-
maztunk meg konkrét koncepció t, 
a feltételeket a szervezés során sok-
szor átalakítottuk. Az  akkori kor-
társ galériák művészeit ismertem, 
Romvári Márton javasolt fiatalo-
kat, és persze ő mindenkit ismert 
személyesen. A  művészeket csa-
ládjukkal együtt láttuk vendégül, 
sokszor nagy gyerekcsapat gyűlt 
össze, kötetlenül és jó hangulat-
ban telt az  idő, többen visszajár-
tak. Az  ismert alkotók közül kez-

detektől ott volt például Bernát 
András, Bullás József, Kopasz Ta-
más, Szurcsik József, ef Zámbó Ist-
ván, majd az ő referenciáik alapján 
eljött Bukta Imre, Szüts Miklós és 
Vojnich Erzsébet. A fiatalabbak kö-
zül meghívottak voltak a műtárgy-
piacon akkoriban még kevésbé is-
mert Csurka Eszter, Haász Katalin, 
Halmi-Horváth István, Kovács Lola, 
Somody Péter, Varga Rita; a frissen 
végzettek közül Bánki Ákos és Sza-
bó Ákos” – meséli a gyűjtő. A mű-
vésztelep a  nyaralásról szólt, Vár-
gesztesen elvétve születtek művek, 
így a finanszírozók a műtermekből 
választhattak műtárgyakat a  nya-
raltatásért cserébe. Reszegi Judit 
számára ezek a  műterem-látoga-
tások a  szervezés legizgalmasabb 
mozzanatai lettek, intenzív tanu-
lásnak és tapasztalásnak bizonyul-
tak. Gyűjteményét a  közvetítésért 
és a  szervezésért jutalékként ka-
pott néhány munkával alapozta 
meg. Már akkor is határozott kéz-
zel, ízléssel választott. A  művész-
telep anyagi hátterét biztosító üz-
letembereknél azonban a negyedik 
év végére megteltek a falak műtár-
gyakkal, így véget vetettek a vállal-
kozásnak és a gyűjtésnek is.

Reszegi Judit szerint a művészeti 
közeg még manapság sem túlságo-
san befogadó, ha valaki idegenként 
megy el egy megnyitóra, idegenül 
is fogja érezni magát. Kezdő gyűj-

tőnek, vásárlónak nehéz közeledni, 
ő azonban a  várgesztesi évek után 
nem volt többé idegen. Az Inda Galé-
riához Romvári Márton, a Viltinhez 
a művésztelepen megismert iski Ko-
csis Tibor révén került közel. A B55 
Galéria tulajdonosával már a  hely 
létrejötte előtt is barátságban volt. 
Sok éve a  Budapest Art Fairen vá-
sárolta meg Károlyi Zsigmond egyik 
festményét, azóta is kapcsolatban 
áll a Kisteremmel.

Időközben igazgatói kinevezése 
miatt a gyűjtéshez szükséges forrá-

sai is megnövekedtek. Érdeklődése 
a  képzőművészet iránt elmélyült, 
egyre határozottabban kirajzolódott 
a  maga számára is, hogy a  mono-
króm, a geometrikus és a lírai abszt-
rakt művek iránt vonzódik. A  mű-
vésztelepen megismert művészek 
közül többek között Braun András, 
Bullás József, Erdélyi Gábor, Hal-
mi-Horváth István, Kopasz Tamás, 
Somody Péter művei kerültek a bir-
tokába. Később Bak Imre, Fajó Já-

nos, Haász István, Keserü Ilona, 
Kokesch Ádám, Körösényi Tamás, 
Kovács Attila, Marafkó Bence, Mau-
rer Dóra, Szíj Kamilla festményeit, 
szobrait és rajzait illesztette a gyűj-
teménybe.

Reszegi Judithoz kezdettől fogva 
a kortárs művészet állt közel annak 

ellenére, hogy tanulmányai során 
meggyőződhetett róla: az  aukciós 
kereskedelem a  műtárgypiac meg-
foghatóbb szegmense. Közgazdaság-
tani szempontból is értelmezhető 
a publikált árbevétel, a vállalkozási 
forma, a jutalékok rendszere, a meg-
állapodások, míg a  kortárs műke-
reskedelem jóval kevésbé transz-
parens, a  volumenéről pedig még 
becslésekbe sem lehet bocsátkozni. 
A kortárs munkák ára viszont meg-
közelíthetőbb. Mint sok más gyűj-
tőnél, kezdetben Reszegi Juditnál is 
volt egy lélektani árhatár, amit nem 
lépett át. Az utóbbi évek tapasztala-
tai ezt módosították.

Folyamatosan töpreng azon, mi-
lyen stratégiával gyűjtsön, merre to-
vább, hogyan egészítse ki meglévő 
gyűjteményét. A  konceptuális mű-
vészet még mindig távolabb áll tőle, 
de törekszik a megértésére, megkö-
zelítésére, ebben sokat segített neki 
például András Edit előadása a  Kis 
Varsó műveiről. Évek óta beszélgeté-
seket folytat Halmi-Horváth István-
nal és iski Kocsis Tiborral a kortárs 
művészetről, szívesen meghallgatja 
tanácsaikat, véleményüket. Eddigi 
gyűjteményét késznek érzi, szívesen 
továbblépne. A közelmúltban új fe-
jezetet nyitott a kollekcióban, érdek-
lődése fokozatosan egyfelől a  női 
témák, másfelől a  fotó felé fordul. 
A fotóval kapcsolatos bizalmatlansá-
goktól azonban csak lassanként tud 
szabadulni. Legújabb szerzeményei 
Várnagy Ildikó 1981-ben készült fo-
tósorozatai, Stalter György, Szilágyi 
Lenke, Vető János fotóművei, a  fi-
atalabbak közül Somogyi Laura és 
Tranker Kata konceptuális munkái. 

„Sajnos nincs energiám arra, hogy 
tudatosan végigjárjam a külföldi op-
ciókat. Hiába megyek el az Art Ba-
selre vagy a FIAC-ra, az ott hirtelen 
szerzett információkat nem tudom 
szisztematikusan földolgozni. Túl 
sok, nem tudok elég időt szánni rá, 
olyan tanácsadó sincs körülöttem, 
akit szívesen bevonnék, bizonyta-
lan vagyok. Ennek következtében 
ebbe az irányba, tehát a nemzetközi 
szcéna felé nem nagyon tudom bő-
víteni a gyűjteményemet, holott ál-
landóan mocorog bennem a közgaz-
dász: nyilván minden szempontból 
értékesebb lenne a kollekció, ha kül-
földi műtárgyakkal egészíteném ki” 
– mondja a gyűjtő.

Kedveli azokat a galeristákat, akik 
megfelelő tudással rendelkeznek ah-
hoz, hogy formálják a gyűjtők ízlé-
sét. Határozottan úgy véli: vásárlá-
saival olyan vállalkozások mellett 
kell voksolnia, melyek stratégiájá-
val egyetért, és hisz abban, hogy 
az  a  galerista tudatos munkájának, 
elkötelezettségének eredményeként 
sikeres lehet. Véleménye szerint be-
fektetési szempontból a magyar kor-
társ piacon sajnos nem várható cso-
da: kicsi a gyűjtők száma, nehéz új 
embereket bevonni a vásárlói körbe, 
a közönség nem érti, nem tudja „ol-
vasni” a  kortárs művészet nyelvét. 
Ezért a nagy budapesti múzeumok, 
az MNG, a Szépművészeti és a Mű-
csarnok befogadhatatlan kiállításait 
is felelősnek érzi, üdítő kivételként 
emlékszik vissza a  Ludwig Múze-
um Yona Friedman-tárlatára. A kor-
társ művészetet tehát szenvedélyből 
gyűjti, és reménykedik a csodában.

spengler Katalin

Everybody Needs Art

Kiállítások szabad ég alatt
Everybody Needs Art (ENA) – mindenkinek szüksége van a művészetre, 
így nevezte el vállalkozását Bencze Péter, aki 19 évesen Londonban fedez-
te fel a maga számára a kortárs művészetet. A Victoria Miro, a Saatchi és 
az Andipa Gallery, illetve Steve Lazarides művészköre és a street art nagy 
hatással volt rá.

Budapestre visszatérve 2010-ben kezdte feltérképezni a magyar színteret. 
Elsősorban a  legfiatalabb művészgenerációt és a kereskedelmi galériák ki-
állításait, tevékenységét figyelte. Hamar felfedezte Brückner Jánost, akivel 
ma már együtt dolgozik, a galériákban viszont számos negatív benyomást is 

szerzett. Véleménye szerint a  „galéria” 
szóhoz negatív tartalmú prekoncepciók 
tapadnak az  átlagemberek tudatában, 
mert a  budapesti galériákban idegen-
ként, barátságtalanul bánnak az  isme-
retlenül belépőkkel. Éppen ezért nem 
is nevezi galériának saját projektjét, 
mellyel arra törekszik, hogy a  kortárs 
művészet képviseletében emlékezetes 
élményeket adjon a közönségnek.

Az ENA működésének első évében 
még nem rendelkezett állandó kiál-
lítóhellyel. A  vállalkozás első kiállí-
tása Bécsben jött létre 2013 nyarán. 
A  street art iránti elkötelezettségéről 
ismert NENI Art Collective meghívásá-
ra Bencze Péter a Tel Aviv Beach 2010 

nevű helyen Miss KK munkáit mutatta be. Idén januárban és februárban 
ideiglenesen a Lázár utcai ecsetgyárban rendezkedtek be, ahol hat művész 
csoportos, majd Fukui Yusuke egyéni kiállítását mintegy 500 fős közönség 
látta. Májusban a Design Terminálban An essential advice: don’t forget to 
be carefree (Alaptanács: ne felejts el gondtalannak lenni) címmel rendezett 
csoportos kiállítást a fiatal galerista.

Bencze Péter – aki jelenleg kereskedelmi és marketing szakos főiskolai hall-
gató, korábban rendezvényszervezéssel foglalkozott, és saját gyűjteményt is 
épít – számos projekt után egy állandó, fenntartható kiállítóhelyre vágyott. 
Merőben szokatlan, de működőképes megoldást választott: saját lakóházá-
nak tetőteraszát újította fel, a szabad ég alatt alakította ki az ENA kiállítóterét, 
amely nyáron táblaképek, télen szobrok, installációk bemutatására alkalmas. 

A kiállítási anyag megóvása 
az  időjárás viszontagsága-
itól munka- és időigényes 
feladat, hiszen naponta 
akár többször is biztonság-
ba kell helyezni, majd újra 
kell installálni a  műveket, 
de a  lehetetlent nem isme-
rő ifjú műkereskedőt ez is 
inspirálja. Rossz idő esetén 
a lakásában építi fel a kiál-
lítást. A megnyitók mindig 
eseményjellegűek, a bemu-
tatott művekhez illeszked-

nek, a tárlatok megtekintése regisztrációhoz kötött. A műalkotások ára a 300 
és a 15 ezer euró közötti sávban mozog.

Az éves kiállítási programmal rendelkező ENA októberben részt vesz 
az Art Marketen, az Art Photo Budapest program keretében Brückner János, 
Keresztes Zsófia, Verebics Ágnes és Fukui Yusuke műveit mutatja be. A te-
tőn október 15-ig Brückner János Default Pornography című tárlata látható. 
A hónap második felében nyílik a RobOtto (Szabó Ottó) upcycling géplényei-
ből rendezett kiállítás, a  folytatásban Tóth Márton Emil lufi-sorozata kö-
vetkezik. http://everybodyneedsart.tumblr.com/ https://www.facebook.
com/contemporaryartforyou

S. K.

Brückner János: Woman orgasm face 
II., akril,vászon, 53×45,5 cm, 2014

Fukui Yusuke: FLOW/Spring, 2014
vegyes technika, fatábla, 120×200 cm

Hazai műgyűjtők – bemutatjuk Reszegi Juditot

Monokróm, geometrikus és lírai absztrakt

Halmi-Horváth István: Színstruktúra, 2010
akril, vászon, MDF, 15×15×4,5 cm

Kovács Attila: Multiple 1, 1968–1969

iski Kocsis Tibor: Diósárok, fotó, 2012
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Kiállítás

MissionArt Galéria, Budapest

Egy festő, akit nem lehet elfelejteni
(folytatás az 1. oldalról)
Nem lehet egyértelműen megha-
tározni, milyen stílusban születtek 
művei, de már távolról rájuk lehet 
ismerni: ezek az ő alkotásai, néha fi-
gurákkal, olykor karikatúraszerűe n 
elrajzolt alakokkal, esetleg feliratok-
kal, a  későbbiekben pedig kollázs- 
és asszamblázstechnikával, kép-
be épített elemekkel. Otthonában 
olyan tárgyakra is rátalált, amelye-
ket mások nem használtak volna fel: 

gyógyszeresdobozokra, vécépapírhen-
gerre, s egy sor más elemre, melyek 
hétköznapi környezetét meghatároz-
ták. Persze szobája kisasztalán ugyan-
így a  legújabb könyvek – példáu l Pi-
casso-albumok – is ott hevertek, 
ezeket nézegette, s egy-egy motívu-
mot átemelt belőlük munkáiba.

Amint már nem látott jól, képzelet-
ben alkotott, vagy megpróbálta régi 
emlékeit felidézni. Éles, gazdag fantá-
ziavilággal helyettesítette a  tűnőben 
lévő valóságot – és a belső képek nyo-
mán újabb és újabb látványok bonta-
koztak ki festményein és rajzain. Elő-
fordult, hogy a rajzra kétszer írta alá 
a nevét, de belső szeme már egy kö-
vetkező kompozíciót hívott elő, s hoz-
zá mulatságos, ironikus és önironikus 
szövegeket vetett ákombákom betűk-
kel a papírra. Több ezer rajzot alkotott 
– változó stílusban és felfogásban. 
Mindennap több rajza született, me-
lyek szigorú időrendbe sorolva vastag 
dossziékat töltöttek meg (a rendezés-
ről felesége, Éda gondoskodott).

Mindez egészen idős korára jellem-
ző, amikor többször találkoztam vele 
(persze nem eleget), mert hiányoztak 
neki a  látogatók, akiknek franciául 
idézhette André Breton vagy mások 
írásait, s akik a gondolatmeneteit kö-
vetni tudták. Fiatal éveire is jól em-
lékezett: arra az  időszakra, amikor 
– 1945-ben – újra kellett kezdenie 
az  életét. Elmesélte, hogy 1944-ben 
a Regent-házban lakott (a Mechwart 
térnél), de amikor nem volt otthon, 
a  magas, elegáns ház felrobbant, és 
minden képe odaveszett. Miután er-
ről tudomást szerzett, nem tört össze, 
nem adta fel, hanem elgyalogolt óbu-
dára, és meglátogatta a  korszak leg-
jobb kritikusát, közeli barátját, Kállai 
Ernőt. Kállai – ahogy később vissza-
emlékezett – kétségbe volt esve a ké-
pek pusztulása miatt, szinte jobban, 
mint az érintett. Így kezdődött a fel-
szabadulás utáni új korszak a két ba-
rát számára, akik Kállai 1954-es halá-
láig szellemi kapcsolatban maradtak. 

Lossonczy – az itt közölt interjú-
részlet szerint – tehát tevőleges részt 
vállalt abban, hogy az absztrakt mű-
vészetnek 1945 után megszülessen 
a  saját fóruma. Ebben az  időszak-
ban egyértelműen nonfiguratív mű-
veket alkotott, mint a most is kiállí-
tott 1945-ös Kompozíció és a két cím 
nélküli munka 1946-ból, meg a  szí-
nes körökből összeállított sorozatok. 
Ezek tökéletes összhangban voltak 
a  korabeli párizsi absztrakt irány-
zatokkal, amelyeknek kiállításain – 
amíg lehetett – a  magyarok is részt 
vettek. A későbbiekben mindkét ha-
zai modern csoportosulást – a Galéria 
a 4 Világtájhoz csoportot és az Euró-
pai Iskolát – hallgatásra, belső emig-
rációra kényszerítették.

Az ötvenes évek válsága után már 
nemcsak absztrakt felfogásban kez-
dett festeni. Műveit a  felületek játé-
kossága, irizáló-vibráló színvilág jel-
lemezte. Sem plasztikai, sem térhatás 
nem érvényesült kompozícióin, in-
kább a derűs, vagy komor színek egy-
másra hatása és a vonalak, belső kon-
túrok hullámzó vagy meg-megtörő 
ritmusa. Képei sohasem váltak mo-
notonná, unalmassá. Mindig tudott 
valami mást, meglepőt, újat kitalálni.

A 4 Világtáj-korszak végén, 1948-
ban volt még egy kiállítása, utána 
1970-ig semmi, s akkor is csak a Fé-
nyes Adolf Teremben egy kisebb be-
mutató. Majd 1979-ben a Műcsarnok 
100 képéből rendezett reprezenta-
tív tárlatot, amelyet számos további 
követett. Az  idős művész örült min-
den alkalomnak, mikor a  közönség-
gel találkozhatott és megszólalhatott, 
gondolatait logikus, tiszta formába 
rendezve. Így marad meg emléke-
zetünkben – elegánsan felöltözve, 
csokornyakkendőjével –, amint mo-
solyogva üdvözli a látogatókat. (Meg-
tekinthető október 15-ig.)

passutH Krisztina

Az absztraktok galériája
„1946-ban haladó gondolkodású mű-
vészek és írók azt vetették fel, hogy 
egy társaságot alapítanak, aminek 
a  neve Középeurópai Avantgarde 
Akadémia lesz. Evvel nem voltunk 
megelégedve, végül az  Európai Is-

kola névben egyeztünk meg. Anya-
gi támogatásban Gegesi Kiss Pál 
részesített bennünket, így jött létre 
egy Kossuth Lajos utcai kiállítás. 
Megrendezésével testületileg Kállai 
Ernőt bíztuk meg. Nagyon szépen, 
egyedül megrendezte, arányosan 
minden művészeti irányzat méltón 
képviselve. Másnap elmentünk a ki-
állításra: Mezei Árpád teljesen felfor-
gatta, és egy igazságtalanul átren-
dezett kiállítást találtunk. Martyn 
Ferenc, Kállai Ernő és magam levelet 
írtunk Gegesi Kiss Pálnak: további 
jó munkát kívánunk nekik, de mi 
a  nonfiguratív absztrakt művészet 
rovására rendezett kiállítás miatt 
kilépünk és egy új galériát nyitunk. 
Ez megtörtént a  Semmelweis utca 

2. alatt, a  Misztótfalusi Könyves-
bolt felső galériájában (Galéria a  4 
Világtájhoz – a  szerk.) ahová egy 
lépcsőlétra vezetett fel. Fent zsák-
vászonnal borított kiállítási helyisé-
get csináltunk. Az  ipari munkákat 
Gyarmathy Tihamér és én magam 
irányítottuk. Egy irányító táblát is 
festettünk. A  nyitókiállítás Kállai 
Ernő Új Világképe volt, lényege a ter-
mészeti jelenségek és a művészetek 
közötti összefüggés dokumentálása 
(bioromantika). Utána Lossonczy 
Ibolya és Lossonczy Tamás kiállí-
tása következett. Lossonczy Ibolya 
szobrásznak most november 22-én 
van születése századik évforduló-
ja… Magam tíz kicsi táblaképet ál-
lítottam ki, amelyekről Hamvas Béla 
bőven írt. Aztán Fekete Nagy Béla 
gyönyörű, szűkszavú rajzai voltak 
kiállítva. Majd Fejér Kázmér a mo-
hácsi busókat mutatta be. Martyn, 
Gyarmathy és a  többiek kiállításá-
ra már nem kerülhetett sor, mert 
nem tudtuk kifizetni a lakbért, míg 
az  Európai Iskolát Gegesi minden-
ben támogatta. A  művészet olyan, 
mint egy virág, amelyet öntözni és 
szeretni kell. Bennünket a  kritika 
jeges közönye fogadott és pénzünk 
sem volt. Ezért nem folytathattuk 
munkánkat. Ez 1947–1948 táján tör-
tént. Közismert, hogy ezután milyen 
sötétség borult szellemi életünkre, 
evvel nem kívánok foglalkozni.” (A 
szerző interjúja Lossonczy Tamás-
sal, 2006. november 21.)

Lossonczy Tamás: Kompozíció, 1945
akvarell, tus, papír, 24,8×35,6 cm

Lossonczy Tamás: Átváltozások, 1982
olaj, vászon, 130×90 cm

Lossonczy Tamás: Átrétegződés, 1976
olaj, vászon, 40×30 cm

Lossonczy Tamás: Simogató, 1973
olaj, vászon, 30×30 cm
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Nőművészet

a férfiak által uralt robusztus kí-
nai kortárs művészeti szcéna nő-
tagjai általában befutott művész 
férjüknek, vagy a befogadás ké-
nyelmes tartományain messze 
túllépő, provokatív munkáik-
nak köszönhetik ismertségüket. 
a  zárt és még ma is az  egyén 
egységesítésére törekvő kínai 
társadalomban az  individualiz-
mus megélésének egyik köny-
nyen járható útja a  női lét sa-
játosságainak hangsúlyozása. 
kevés kivétellel a  leghíresebbé 
vált női alkotók munkái is ezt 
támasztják alá.

Elvtársnők 

„A nők tartják az ég felét!” – jelen-
tette ki Mao Ce-tung híres, a Kínai 
Népköztársasággal egyidős mondá-
sában, s 1949 óta valóban jobbnak 
tűnik az  addig apróra kötözött ló-
tuszlábaikról híres, feudális aláren-
deltségi viszonyok között élő kínai 
nők helyzete. Az  egyenjogúsításért 
persze nem egy személyben Maóé 
az érdem. Korábban a Szun Jat-szen 
és Csang Kaj-sek által vezényelt pol-
gári-köztársaságpárti forradalom is 
céljául tűzte ki a  nők felszabadítá-
sát, sőt 1903-tól valóságos kínai 
szüfrazsettek hirdették elveiket Kí-
na-szerte. Végül 1950-ben a  kom-
munisták iktatták be az ún. házas-
sági törvényt, így legalább papíron 
véget vetettek a  többnejűségnek, 
a  lánygyermekek szabályos beára-
zásának és a  gyerekkori eljegyzé-
seknek. A  nők egyenjogúak lettek, 
igaz, a  tervgazdálkodás mechaniz-
musának szellemében: tanulhattak, 
egyenzubbonyban gyárakba irányí-
tották őket – valójában a legtöbb te-
rületen férfi módra kellett viselked-
niük. Igazából csak a hetvenes évek 
végén meghirdetett és a nyolcvanas 
években kiteljesedő piaci reformok 
idején kezdhették az  egyenrangú-
ság mellett nőnek is érezni magu-
kat az  alapvetően a  mai napig pat-
riarchális kínai társadalomban. 

A  kilencvenes évekre megjelentek 
az  akár a  nyugati kritériumok sze-
rint is feministának nevezhető moz-
galmak, amelyek a  kommunista 
rend szabályozottsága, álszentsége 
ellen és sokszor a  leszbikusok elfo-
gadtatása mellett is érvelnek.

Úgynevezett női képzőművészet 
a  X. és a  XIX. század között – mi-
kor is a nők legfőbb feladata az volt, 
hogy a férfiak vágyának és csodála-
tának tárgyát képezzék – kizárólag 
a belső szobák rejtekén élő sokadik 
feleségek vagy kurtizánok körében 
létezett. Legtöbbször egy gazdag 
és/vagy tudós pártfogó tette lehető-
vé, hogy kalligráfiával, festészettel 
üssék el a  magányban töltött időt. 
A köztársasági, majd a kommunista 
forradalom idején a női művészek is 

inkább propagandát termeltek, való-
jában csak napjainkra érkeztünk el 
oda, hogy nevesíthető női képzőmű-
vészekről beszéljünk az alapvetően 
férfiak által uralt, gigászi erőműként 
zakatoló kínai kortárs szcénában.

A mai kínai társadalom és a kom-
munista vezetés a  könnyebb irá-
nyítás céljából jelenleg is az  egyé-
nek egységesítését tartja fontosnak. 
Az  oktatási rendszer szintén ezt 
plántálja a  felnövekvő generációk-
ba, miközben a  rohamos globalizá-
ció is erőteljes és új tapasztalást je-
lent számukra. Ebben a  közegben 
az  egyéni individualitás megélésé-
nek egyik viszonylag könnyen jár-
ható útja a nőiség hangsúlyozása, il-
letve a nőiséggel kapcsolatos tabuk 
felhangosítása. Ez az  önkifejezési 
stratégia annál is inkább adja magát, 
mivel az 1979-ben bevezetett és kü-
lönböző enyhítésekkel ma is érvény-
ben lévő „egy gyerek-politika” miatt 
lényegesen több a  férfi, mint a  nő. 
(A lánymagzatok abortálása miatt 
jelenleg 100 születő lánygyermek-
re átlagosan 119, egyes területeken 
130 fiú jut.)

A művészeti iskolák tanulói kö-
zött pedig ugyanakkor egyre több 
a nő. Megjelentek múzeumigazgató-
ként és kurátorként is, de az igazán 
befutott néhány alkotó általában 
művész férjének köszönheti ismert-
ségét – mint például a  későbbiek-
ben bemutatandó Lin Tianmiao (Lin 
Tien-miao), Yin Xiuzhen (Jin Hsziu-
csen) vagy Ai Weiwei felesége, Lu 
Qing (Lu Csing).

Dialóg monológban

Nem a férje, hanem jórészt befolyá-
sos művész apja támogatása tette 
lehetővé, hogy Xiao Lu (Hsziao Lu) 
1989-ben részt vehetett a  híres és 

hírhedt China/Avant-Garde kiállí-
táson, az első államilag támogatott, 
experimentális művészetet bemuta-
tó szemlén, s ezzel az  első nőként 
és feministaként írhatta be magát 
a világhódításra indult kínai kortárs 
művészet történetébe.

Az akkor 27 éves Xiao Lu Párbe-
széd (Dialogue) című performansza 
jelentette szó szerint az  első nagy 
durranást, amely Nyugatra is el-
hallatszott. A  mű „pisztolylövés-in-
cidens” néven vonult be Kína mo-
dern kori történelmébe, és sokan 
előszeretettel tartják a  négy hónap-
pal későbbi Tienanmen téri esemé-
nyek első komolyabb előjelének. 
A pekingi Kínai Nemzeti Művészeti 
Mú zeumban (NAMOC) szervezett 
februári eseményen bemutatott alko-

tás – egyben Xiao Lu diplomamun-
kája – két telefonfülkéből állt, ben-
nük két kitömött bábuval: az egyik 
nő, a másik férfi. Mindketten a  fül-
kékben álltak, háttal, mintha beszél-
getnének, köztük egy tükör, előtte 
piros telefonnal, melynek kagylója 
használatlanul himbálódzott a  zsi-
nóron. A kommunikáció – a nemek 
közti kommunikáció – elmaradt. 
A performansz végén a művész két 

pisztolylövést adott le a  két fülke 
között álló tükörre: egy lövést ma-
gának szánt, egyet a  férfinak, akit 
szeretett. A váratlan durranás termé-
szetesen sokkolta a nyolcvanas évek 
Pekingjének közönségét. Művésztár-
sa, Tang Song (Tang Szung), akivel 
együtt is élt, lefényképezte az  akci-
ót, ezért a  rendőrök őt tartóztatták 
le, lövöldözés gyanújával. A kiállítást 
néhány napra bezárták.

Ezt követően Xiao Lu 2003-ban 
került újra a  nyilvánosság elé Ti-
zenöt lövés… 1989 és 2003 között 
című munkájával, melyben a  15 lö-
vés a Tang Songgal eltöltött 15 évet 
jelentette. 2004-ben az 1989-es ese-
ményről készült beszélgetést olvasott 
fel két telefonfülke előtt állva (Párbe-
széd a  párbeszédről). Két évvel ké-
sőbb Sperma című performanszában 
12 jelenlévőt kért fel arra, hogy hím-
ivarsejteket adományozzanak a mes-
terséges megtermékenyítéshez, mely-
nek alá szerette volna vetni magát, 
ám a  projekt – adományok hiányá-
ban – sikertelenül zárult. 48 évesen 
Dialogue címmel könyvet írt, mely-
hez a  legtekintélyesebb kínai teo-
retikus, Gao Minglu (Kao Ming-lu) 
írt előszót, és amely 2010-ben jelent 
meg Hongkongban.

Nemzesz vagy menzesz

Az „egy gyerek-politika”, valamint 
az  azzal összefüggő gyakori leány-
magzat-elhajtás fontos adalék Chen 
Lingyang (Csen Ling-jang, 1975) 
Tizenkét virághónap (1999–2000) 
című munkájának megértéséhez.

Chen Lingyang ahhoz a hetvenes 
években született női generációhoz 
tartozik, melynek tagjai már bátran 
felvállalják a „hanyatló Nyugat ópi-
umát” a  kommunista rezsimben, 
és érdeklődéssel forgatják a  Nyu-
gatról érkező, avantgárd és újabb 
modern irányzatokat dokumentá-
ló könyveket. A  művészet iránt fo-
gékonyak pedig igyekeznek képbe 
kerülni a  meghatározó erejű alko-
tókkal, a Kínában addig elképzelhe-
tetlenül merész munkákkal. Hogy 

Chen Lingyang ismerte-e Judy Chi-
cago Vörös zászló című, 1971-es al-
kotását, nem tudni, de a  Tizenkét 
virághónap központi elemét nála is 
a  menstruáció adja. A  szexualitás, 
a  női test mint biológiai szerkezet, 
ennek ciklikussága, illetve „ren-
deltetésének kihasználatlansága” 
mind felidéződnek a  fotósorozaton. 
A  tizenkét képen Chen Lingyang 
a  császárkori poétikus hagyomány 

ikonográfiai toposzai, az  egyes hó-
napokhoz tartozó virágok, kézitük-
rök, legyezők közé helyezi vérző 
genitáliáját. A kistükörben megjele-
nő testrészt ábrázoló printeket ke-
rek, levél alakú, vagy legyező for-
mára vágott papírokon tette közzé.

2002-ben Menstruáció-tündér cím -
mel készített videót, melyben egy 
tündér hatol be egy modern irodá-
ba, ahol varázspálcájával nőkre és 
férfiakra egyaránt kiosztja a „vérzés 
átkát”. Ezek a munkái eufemizmus-
ként hatnak, ha ismerjük bemutat-
kozó művét, az  1999-es, igazi fel-
háborodást kiváltó, Tekercs című 
alkotását. Ez a hat méter hosszú vé-
cépapírcsík a  menstruációs ciklus 
alatt a művészből távozó vért fogta 
föl, olyan alakzatokat hagyva a vé-
kony papíron, melyek a tradicionális 
kínai tájképfestészet tekercseire em-
lékeztettek. A  művet csak egyszer 
állították ki, 2001-ben, a nagyrészt 
Ai Weiwei által rendezett, kifejezet-

ten a  botrányra kalibrált Fuck Off 
című kiállításon Sanghajban.

Szintén híressé vált 25. óra című 
c-print sorozatában (2002) a  tema-
tikát tekintve már továbblépett: 
egy óriás méretűre nagyított, össze-
gömbölyödött meztelen női testet 
helyezett éjszakai városképek fölé, 
a modern nagyváros és a női szen-

zibilitás diszkrepanciáját megjele-
nítve. Az alkotás pszichoanalitikai 
jellegét Chen Lingyang is megerősí-
tette egy interjúban: „Ez a női óriás 
nem túl bátor, ezért csak akkor tud-
ja megváltoztatni a méretét és fel-
venni ezt a pózt, amikor 25-öt mu-
tat az óra… Gyakran érzem, hogy 
gyenge és elesett vagyok, nem tu-
dom, mit tegyek. Ilyenkor azt kí-
vánom, bárcsak lenne egy bizo-
nyos időpont, egy 25. óra, amikor 
olyan nagy lehetnék, amilyen len-
ni szeretnék, és azt csinálhatnám, 
amit akarok.” (Claudia Albertini: 
Avatars and Antiheroes, Kodansha, 
2008.)

A nőben a nőt

Szintén a  nőiség intim szféráit, a 
patriarchális társadalomban meg-
jelenő női testet tárta a  nyilvános-
ság elé első munkáiban Cui Xiuwen 
(Cui Hsziu-ven, 1970), a nyugati fe-
minista művészet hagyományaihoz 
hasonlóan kiteregetve a  takargatni-
valót.

Női vécé (2000) című munká-
jában egy pekingi éjszakai szóra-
kozóhely toalettjében titokban el-
helyezett kamerával filmezett. 
Az  illemhelyen leginkább prostitu-
áltak fordultak meg: megigazítot-
ták a  sminkjüket, a melltartójukat, 
a mellüket, fogat mostak, kliensek-
kel beszéltek telefonon. Cui Xiuwen 
a társadalom által konstruált női tes-
tet, a prostitúció pszichológiai mély-
rétegeit próbálta megjeleníteni. Köz-
vetve ugyanakkor a  kommunista 
rezsim álszentségét is, amely – szin-
tén az „egy gyerek-politikának” kö-
szönhető nembeli egyensúlyhiány 
miatt – szemet huny az üzletszerű 
kéjelgés felett. A  képsorok nyilván-
való frivolitása mellett a kis helyiség 
„biztonsági odú” jellegét is feltárta: 
a  nők itt tudnak eltűnni klienseik 
szeme elől, s egymás közt azt is ki-
mondhatják: gyűlölik a megalázko-
dást. (A videó ez év elején a debre-
ceni Modemben is látható volt Az új 
spektákulum című kínai kortárs tár-
laton.)

Több, a  szexualitást központba 
helyező provokatív alkotása után 
2003-tól finomabbra hangolta mun-
káit, a  nőiséggel kapcsolatos mon-
dandóját filozofikusabb síkra helyez-
te. Fotográfiáiban a  kínai kortárs 
társadalom, a  „kapitalista kommu-
nizmus” vagy a nyugati keresztény-

ség kliséi ugyanúgy megjelennek, 
mint a  buddhizmuséi. Erőteljes ké-
pei a fiatal kínai nők társadalmi be-
illeszkedésének problémáját tárják 
fel, melyhez állandó modellt, egy 
éteri arcú lányt alkalmazott, ezzel 
a  nemzetközi ismertséget is meg-
könnyítő, egyszerűen felismerhető 
emblémával látva el munkáit. 

Női alkotók érvényesülési útjai a kortárs kínai képzőművészetben

Kínai femina

Cao Fei: Kinek az utópiája? / A jövőm nem egy álom, video still, 2006

Yin Xiuzhen: Hordozható városok, Groningen, bőröndobjekt, 2012

Cui Xiuwen: Női mosdó, video still, 2000
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Nőművészet

Eredetileg videónak készült, de di-
gitális fotónyomatként ismertté vált 
műve, A három királyság (2003) Leo-
nardo Utolsó vacsorájának parafrá-
zisa, melyen 13 éves modellje veszi 
fel az apostolok és Krisztus gesztusa-
it – fehér blúzban és úttörőnyakken-
dővel. Az Egy nap 2004-ben (2005) 
és az  Angyal (2006) című sorozata 
ezt az emblematikus vonalat viszi to-
vább. Egzisztenciális üresség (2009) 
című komputerprintjei szintén a spi-
ritualista-filozofikus irány jegyében 
születtek, a korai explicit nemiségtől 

a  transzcendens és a  tudatalatti irá-
nyába továbbindulva.

Provokatív alkotásai és ambició-
zus lénye miatt Cui Xiuwen több 
kínai tévéshow-ban is szerepelt, 
szemben a  visszahúzódó Cheng 
Lingyanggal, Kínán kívül pedig töb-
bek közt a  Tate Modern, a  Centr e 
Pompidou, a  Victoria and Albert 
Museum is sokat tett az  1996-ban 
a  pekingi Képzőművészeti Akadé-
mián végzett fiatal művész megis-
mertetéséért.

Szövőnők omló álmai

A férfiak dominálta élmezőnyt Cui 
Xiuwenhez hasonlóan megközelítő 
és kimondottan nőtémával foglalko-
zó Lin Tianmiao 1961-ben született, 
és a  hetvenes évek generációjával 
szemben gyerekként még megélte 
a  kulturális forradalom észvesztő 
szürrealitását, fiatal nőként pedig 
egy művészetében letarolt, érzel-
mileg kiégett társadalomban kellett 
utat keresnie. Férjével, a konceptuá-
lis művész Wang Gongxinnel (Vang 
Kong-hszin) a  nyolcvanas években 
a New York-i Brooklynba költözött, 
majd hét év után visszatértek Pe-
kingbe, ahol kis lakásukban nép-
szerű egyéjszakás performanszokat 
szerveztek.

Lin Tianmiao első híressé vált 
munkái vékony fehér pamutszál-
lal betekercselt, használt konyhai 
és háztartási eszközök voltak: egy 
háziasszony önreflexiói. A Megköt-
ve és kioldva (1995–1997) installá-

ciós sorozat részei vagy A  gombo-
lyítás burjánzása (1995–1997) a női 
munka, a női kötelezettségek repe-
titív, redundáns mivoltára utalnak. 
A műben egy ágyhoz rögzítve több 
száz fehér pamutgombolyag hever 
körben a földön. Az ágyban elhelye-
zett párnán egy videó képsorai fut-
nak, melyen Lin Tianmiao folyama-
tosan gombolyít.

A piaci és az  ezt hamarosan kö-
vető művészeti piaci boom ked-
vezett a  művészházaspárnak. Lin 
Tianmiao nagyméretű cérnamunkái 

rangos nemzetközi kiállítások állan-
dó műtárgyai lettek, melyek már 
nemcsak pamutfonalból, hanem se-
lyemszálakból készülnek a művész-
házaspár Peking külvárosában lévő, 
elegáns műtermében – egy kisebb 
varró- és szövőnőcsapat közreműkö-
désével. Alkotásai domináns fehér 
színét pedig egyre többször felváltja 
a rózsaszín.

A műkritikusok előszeretettel 
hangoztatják, hogy a New Yorkot is 
megjárt művész a „női munka” kon-
cepciójával a  nyugati feminizmus 
hagyományait követi. Lin Tianmiao 
nem is cáfolja ezt – hozzátéve, hogy 
Kínában ma is másodrangú állam-
polgároknak tartják a  nőket, úgy-
nevezett „inaktív gondolkozóknak”. 
Ám a nyugati értelemben vett femi-
nista jelzőt sem magára, sem a mun-
káira nem tartja tökéletesen helytál-
lónak, mert szerinte arra az országa 
még nem érett meg, és mivel annak 
felfogása túlságosan Nyugat-köz-
pontú és homályos. Kínának ezzel 
szemben van egy külön bejáratú, 
saját márkájú feminizmusa – nyilat-
kozta a New York Timesnak 2008-
ban.

First Ladyk

Lin Tianmiaóhoz hasonlóan nagy 
hatású művész férj oldalán kel-
lett érvényesülnie Lu Qingnek 
(Lu Csing), Ai Weiwei feleségé-
nek. A  Nyugat szemében első szá-
mú kínai képzőművész egy 1994-
es, a későbbi, életveszélyes irányba 

forduló politikai aktivizmusát elő-
revetítő munkájában lefotózta Lu 
Qinget a Tienanmen téren, a Meny-
nyei Béke Kapuja előtt – felhúzott 
szoknyával. Lu Qing a kapu előtti té-
ren történt mészárlás ötödik évfor-
dulóján kihívóan áll a kép közepén, 
fehér alsóneműjét mutatva. Bal válla 
mögött Mao Ce-tung méltóságteljes 
portréja, előtte egy tipikus pekingi 
férfi, aki motoros triciklijéről figyeli 
érdeklődéssel a jelenetet.

Művészete Ai Weiweiével szem-
ben kevésbé exhibicionista. Míg 
rendkívül termékeny férje ontja ma-
gából az  ötleteket, melyek – hatal-
mas csapatának köszönhetően – 
párhuzamosan valósulnak meg, Lu 
évente egyetlen munkát készít el: 
egy 25 méter hosszú selyemtekercset 
fest meg akrillal sűrű rácsmintában. 
Mintha egy Agnes Martin-művet 
látnánk végtelenítve, hagyományos 
kínai tekercsképen. A  kép hosz-
sza Lu Qing festésre rendelkezésre 
álló idejétől és ihletettségétől függ. 
Van olyan év, hogy nem kerül sem-
mi az  év elején beszerzett selyem-
re, ám a  mű akkor is befejezettnek 
tekintendő, Lu Qing az  új évre új 
anyagot vásárol. Munkája egyszerre 
performansz és meditáció.

Yin Xiuzhen (Jin Hsziu-csen, 
1963) a nemzetközileg szintén rég-
óta méltatott, a  2012-es kasseli 
Documentán is szereplő videó- és 
konceptuális művész, Song Dong 
(Szung Tung) felesége. Munkái, 
akárcsak Lin Tianmiao művei, rész-
ben a női princípium világából me-
rítenek, gyakran hagyományosan 
a  női léthez kapcsolódó anyagok 
és technikák felhasználásával. Yin 
Xiuzhen használt ruhák textíliáit, 
kötött holmik visszabontott fona-
lát dolgozza fel munkáiban, ezek-
ből köt újra ruhát, alkot nagymére-
tű absztrakt szobrokat, vagy készít 
városmaketteket. Védjegyévé vált, 
Hordozható városok című alkotásait 
összecsukható bőröndbelsőkben he-
lyezte el.

Az új generáció

Nem feleségként, hanem alkotó-
társként szerzett nemzetközi hírne-
vet Peng Yu (1974), aki élettársával, 
Sun Yuannal a kilencvenes évektől 
robbant be a  köztudatba provoka-
tív, megbotránkoztató konceptuális 
munkáival. A páros leghírhedtebbé 
vált alkotásaiban olyan alapanya-
gokat használt médiumként, mint 
a  zsírszövet, élő állatok, sőt halott 
csecsemők. Munkáikból magától 
értetődően válogatott a fent említett 
Fuck Off című kiállítás.

Egy későbbi, a világpolitikai ese-
mények, valamint az  ENSZ paró-
diájaként is felfogható, oldottabb 
hangvételű performanszukban, az 
Idősek otthonában (2007) 13 vén-
séges vén embert formáztak meg 
üveggyapotból, a világ legbefolyáso-
sabb vezetői re emlékeztető ruhák-
ba öltöztetve őket. Majd a figurákat 
elektromos tolószékekbe ültetve el-

indult a  lassú közös mozgás, mely-
nek során az  öregek véletlenszerű-
en, komótosan és tragikomikusan 
egymásba ütköztek.

A fiatalabb generáció talán legbe-
futottabb női alkotója Cao Fei (Cao 
Fej, 1978), akinek munkáival nem-
rég szintén találkozhatott a magyar 
közönség. A  Műcsarnok Egy város 
entrópiája című kiállításán, a  Ju-
lia Stoschek Gyűjtemény darabjai-
ként Cao Fei több alkotása is lát-
ható volt, köztük két legismertebb 
videomunkája, a  2007-ben készült 
i.Mirror és a szintén ebben az évben 
megtervezett, majd 2008-ban elké-
szült és 2009-től szabadon használ-
ható RMB City dokumentációja.

Cao Fei már a  virtuális valóság 
terepén mozog, él és alkot, mun-
káira az  információs éra, valamint 
a  hongkongi és tajvani popkultúra 
is rányomta bélyegét. Az i.Mirror fő-
szereplője és rendezője China Tracy, 
a  művész Second Life-beli három-
dimenziós avatárja. China Tracy 
az  alapítója a  virtuális RMB (a kí-
nai pénznem elnevezése) Citynek 
is, melyben a  fiatalabb generáció 
társadalmi viszonyai és álmai eleve-
nednek meg. Az  RMB City fejlesz-
tési munkálatainak idején, 2008-
ban a  londoni Serpentine galéria 
egy külön teret – valóságosat – ál-

dozott a  projekt folyamatának, te-
hát az  érdeklődők figyelemmel kí-
sérhették a város fejlődését, melyen 
China Tracy és avatár-társai dolgoz-
tak. A  megvalósult virtuális térről 
készült dokumentációk azóta galé-
riákban és múzeumokban tekinthe-
tők meg, tehát kiléptek a fizikai tér-
be. Másrészt pedig az RMB City egy 
virtuális intézmény szerepét tölti 
be, melynek egyes terein, épületei-
ben kiállításokat és különböző ese-
ményeket rendeznek, ezek minden 
Second Life-felhasználó számára lá-
togathatók.

A virtuális világ mellett Cao Fei 
nagy érzékenységgel nyúl a  húsba 
vágó, fizikai valóság témáihoz is. 
A  Kinek az  utópiája? (2006) című, 
háromrészes dokumentumfilmje, 

mely szintén a  Stoschek-kollekció 
részeként volt látható, a  szülőhe-
lyüktől távoli gyárvárosokban élő 
és dolgozó fiatalokkal foglalko-
zik. A dokumentumprojekt egy na-
gyobb, Utópiagyár című installáció-
val egészül ki, ez a mindennapi élet 
különböző színtereit felidéző tár-
gyak összességéből áll. A Hanggyár 
a dolgozókkal készített hanginterjú-
kat tartalmazza, a  Napi Utópia pe-
dig egy formájában és tartalmában 
is valóságos napilap, mely szintén 
a  projekt részét képezi. A  munka 
elkészítéséhez Cao Fei 2005 októ-
bere és 2006 áprilisa között beállt 
önkéntesnek a Kína ipari központjá-
ban, a Gyöngy folyó deltájában lévő 
Foshan városbeli Osram villanykör-
tegyárba. A  projekt a  Siemens Mű-
vészeti Program keretében valósult 
meg.

Cao Fei mellett több fiatal női mé-
diaművész is kezd nevet szerezni 
a nemzetközi szakmai életben. Kö-
zülük is az  1991-es születésű Feng 
Bingyi (Feng Ping-ji) és az 1984-ben 
született Lu Yang (Lu Jang) emelke-
dik ki – ők már több tekintélyes kül-
földi kurátorral is dolgoztak együtt. 
A  kritikusok által üstökösként em-
legetett Feng Bingyi a  mozgóképes 
tradíció követése mellett installáció-
kat, fotókat és animációkat is készít, 

Lu Yang pedig BioArtként aposzt-
rofált munkáiban a  modern tudo-
mánynak és technológiának a  tár-
sadalom feletti kontroll területén 
játszott szerepét vizsgálja. Markáns, 
nyugtalanító videói májusban a ber-
lini Collegium Hungaricumban is 
megtekinthetők voltak.

A példákból előtűnik, hogy a leg-
frissebb művészgeneráció nőtagjai-
nak – részben az új médiumoknak 
és megjelenési színtereknek, vala-
mint a  globális kommunikációnak 
köszönhetően – már könnyebb érvé-
nyesülniük a nemzetközi művésze-
ti életben. Ennek ellenére a kortárs 
kínai képzőművészet még mindig 
erősen a férfiak által meghatározott 
univerzum.

nagy merCédesz

Cui Xiuwen: A három királyság, c-print, 2003

Cao Fei: RMB CITY: Second Life városfejlesztés, video still, 2007

Ai Weiwei: 1994, június, fotó, 1994
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Műkereskedelem

A legutóbbi párizsi Biennale des 
Antiquaires igen magasra tette 
a  mércét. A  kínálat minősége első 
osztályú volt, s így remek eladáso-
kat eredményezett, az  ide látogató 
80 ezer érdeklődő pedig nagyra ér-
tékelte a vásár összképéért felelős di-
vattervező, Karl Lagerfeld munkáját.

Hogy mi történt idén a  Grand 
Palais üvegkupolája alatt? A 27. pá-
rizsi Biennale des Antiquaires már 
a szeptember közepi nyitás előtt, jú-
nius végén reflektorfénybe került, 
ekkor váltották le ugyanis a  vásár 
elnökét, a  kínai régiségekre szako-
sodott Christian Deydier-t, akit kol-
légái sikkasztással és hűtlen keze-
léssel vádoltak. A hír természetesen 
bombaként robbant a  műkereske-
delmi berkekben. Lehet, hogy va-
lóban nem volt szerencsés a francia 
műkereskedők belső ellentéteit két 
hónappal a vásár előtt a nemzetközi 
sajtó elé vinni, de az biztos, hogy so-
kak érdeklődését felkeltette. 

Az idén a  belső tereket kialakí-
tó – a  versailles-i kastély kertje ál-
tal in spirált – belsőépítész, Jacques 
Grange munkája sajnos közel sem 
sikerült olyan elegánsra, ahogyan 
azt remélték. Ennek ellenére a  tíz 
napon át zajló vásár továbbra is 
az őszi szezon egyik legjelentősebb 
eseménye, a  műkedvelők kötelező 
zarándokhelye maradt. 

Míg 2012-ben 125 galéria vett 
részt rajta, addig ez a szám idén 84-re 
apadt, de a kiállítók többsége tovább-
ra is francia. A csökkenés többek közt 
azzal magyarázható, hogy a  maas-
trichti TEFAF vásár Showcase szekci-
ójának mintájára 2010-ben bevezetett 
Tremplin – a fiatalabb galériáknak le-
hetőséget adó emeleti bemutató – 
megszűnt. Emellett természetesen 
az  idén is voltak olyan kereskedők, 
akik saját falaik közt szerettek volna 
kiállítani, mint a Downtown galéria, 
vagy inkább a  fent említett holland 
vásárt választották. Ilyen volt példá-
ul az Aveline galéria, ahol a vezető, 
Marella Rossi elmondta, hogy tapasz-
talata szerint sokkal több új kliens-
sel lehet találkozni, a  standok pedig 
lényegesen olcsóbbak. A párizsi ren-
dezvény valóban az egyik legköltsé-
gesebb, a  négyzetméterár ugyanis 
1100 euró körül mozog, így egy vi-
szonylag kis méretű stand bérleti díja 
is hamar átlépi a 60 ezer eurós határt. 

A luxusékszerek a szó minden ér-
telmében egyre nagyobb teret kap-
nak, idén 14 galéria képviselte ezt 
a  szektort. Ez természetesen újra 

és újra a  többi műkereskedő felhá-
borodását váltja ki, ők ugyanis attól 
tartanak, hogy a rendezvény egyfaj-
ta luxusvásár irányába tolódik el. 
Más szempontból viszont az  is el-
képzelhető, hogy az  ékszereknek 
köszönhetően idelátogató nagyszá-
mú ázsiai és orosz vevőnek bármi-
kor megtetszhet egy XVII. századi 
kínai porcelán, vagy épp egy Lucio 
Fontana-festmény. A  művész mun-
kái jól teljesítettek a vásáron, ez töb-
bek közt a nyár végén a Musée d’Art 
Moderne-ben rendkívüli sikerrel zá-
rult Fontana-kiállításnak is köszön-
hető. A  milánói Robilant + Voena 
standján például 750 ezer és 2 mil-
lió euró közti árakon lehetett egy 
Concetto Spazialéhoz jutni.

A XV–XIX. századi festmény to-
vábbra is a  vásár erős területe, bár 
a TEFAF és a Paris Tableau egyre na-
gyobb konkurenciát jelent. Egyér-
telmű fölénybe azonban mégiscsak 
a modern és kortárs művészeti szek-
tor került, összesen 17 kiállítóval. 
A  Galerie Le Minotaure standján 
már megszokott módon több ma-
gyar művész, Etienne Beöthy vagy 
Mattis Teutsch János munkái val ta-
lálkozhattunk, míg a szintén párizsi 
Galerie Berès több Hantai Simon-
művet, valamint Reigl Judit egy 
1983-as, közel 3 méter magas akril-
képét hozta magával.

A kínálatból sajnos szinte telje-
sen eltűntek a szobrok, a középkori 
tárgyak (ez a tendencia 2010 óta ta-
pasztalható), valamint az afrikai tör-
zsi művészet alkotásai; ez utóbbi te-
rületet az  idén csupán két kiállító, 
a brüsszeli Didier Claes és a párizsi 
Bernard Dulon képviselte. 

A Biennale szervezője, a Syndicat 
national des Antiquaires (Régiségke-
reskedők Szövetsége) a háború utá-
ni design területét évek óta próbálja 
ugyan több-kevesebb sikerrel felfut-
tatni, de az  idén a  jelentős galériák 
– például a  Downtown, a  Patrick 
Seguin vagy a Jousse – mégis mind 
eltűntek. A kortárs design egy kiál-
lítóra, a  párizsi és londoni székhe-
lyű Carpenters Workshop Galleryre 
korlátozódott, mely Wendell Castle, 
Ingrid Donat és Frederik Molenschot 
limitált szériás bútoraival fura „föl-
dönkívülije” volt a vásárnak.

Ugyanakkor a  XX. századi ipar-
művészet – tradicionálisan a  fran-
cia főváros műkereskedelmi szek-
torának erős területe – az  idén tíz 
remek kiállítóval képviseltette ma-
gát. Franck Laigneau skandináv szá-
zadfordulós különlegességeit bemu-
tató standjának ékessége egy viking 
stílusú pad volt – Johann Borgersen 
munkája –, míg Oscar Grafnál Jo-

sef Hoffmann-nak a bécsi művészet-
pártoló Sonja Knips számára készí-
tett finom művű széke szerepelt. 
A  Galerie Mitterand a  François-
Xavier és Claude Lalanne tervező 

házaspár bútoraiból válogatott, ezek 
között egy 3 méter hosszú, 8 pél-
dányban készült bronzalligátor kö-
zel egymillió eurót ért. 

Az art deco korszakot képvise-
lő öt kereskedő szintén különösen 

színvonalas darabokkal érkezett, de 
a  legnagyobb meglepetést a  Galerie 
Vallois tartogatta. A  terület talán 
legismertebb szakértője idén a  di-
vattervező Jacques Doucet (1853–
1929) ikonikussá vált art deco laká-
sa, illetve gyűjtői szenvedélye előtt 

tisztelgett. A  standon bemutatott és 
rendhagyó módon nem eladásra kí-
nált bútorok és tárgyak – Paul Iribe, 
Eileen Gray, Joseph Csaky vagy Pier-
re Legrain munkái – egykor mind 
Cheska Vallois közvetítésével kerül-
tek gyűjtőkhöz, akik ma ezeket a da-
rabokat örömmel kölcsönözték a ga-
lériának erre a különleges kiállításra. 

A régi bútor területét hatan kép-
viselték, a  legfigyelemreméltóbb kí-
nálattal a Galerie Kraemer érkezett. 
A  négy év alatt felépített, Twins cí-
met viselő kiállítás olyan kivételes 
kvalitású tárgyakat mutatott be, me-
lyek analógiái – azaz, a címnek meg-
felelően, ikertestvérei – a világ legis-
mertebb múzeumaiban, többek közt 
a  Louvre-ban, a  versailles-i kastély-
ban, vagy éppen a New York-i Met-
ropolitan Museumban találhatók. 
A standon többek között egy olyan, 
Charles Cressent által készített ko-
módot csodálhattunk meg, amely-
nek párdarabja a  londoni Victoria & 
Albert Museum gyűjteményét gaz-
dagítja. A  XVIII. századi bútor spe-
ciális terület, ahol manapság nem 
könnyű kivételes kvalitású és ugyan-

akkor autentikus darabokat találni. 
Így például egy 1700-as években ké-
szült, de a XIX. században átalakított 
darab értékét veszti, ha pedig restau-
ráláson ment keresztül, akkor csakis 
a  saját korának megfelelő helyreállí-
tási technikák megengedettek. A kü-

lönleges tárgyak felkutatásának ne-
hézségei ellenére Laurent Kraemer 
pozitív változásként említette, hogy 
az  elmúlt három évben egyre több 
35-40 év körüli gyűjtő ismeri fel, mi-
lyen jól mutat egy XV. Lajos korabe-
li bútor a  kortárs festmények szom-
szédságában. 

A rendezvények nem korlátozód-
tak a Grand Palais épületére. A fia-
tal régiségkereskedők nemrég alapí-
tott egyesülete először rendezte meg 
a  Salon des Jeunes Antiquaires vá-
sárt, ahol 40 év alatti és 10 évnél rö-
videbb ideje működő kereskedők kí-
náltak 500 és 150 ezer euró közötti 
árú műtárgyakat. Eközben pedig 
a „bal part” Saint-Germain-des-Prés 
negyedében nemzetközi résztve-
vőkkel immáron 13. alkalommal 
megrendezett Parcours des Mondes 
ismét mágnesként vonzotta a törzsi 
művészet kedvelőit és gyűjtőit.

Ahogyan már fent írtuk, az  idén 
is több kereskedő választotta saját 
galériáját kiállításának helyszínéü l. 
A  Galerie Kugel, amely 1994 óta 
nem vesz részt a  biennálén, XVI–
XIX. századi strasbourg-i ezüstmű-
vesek munkáit vonultatta fel (meg-
tekinthető november 8-ig), Jacques 
de Vos pedig saját gyűjteményének 
korábban részét képező darabjai kö-
zül kínálja Eileen Gray ír származá-
sú bútortervező közel húsz munká-
ját 35 ezer és 6 millió euró közötti 
árakon (október 31-ig).

Az évek óta vita tárgyát képező 
és az idén is felmerülő nagy kérdés 
az volt, hogy vajon a Biennale meg-
őrizte-e régi hírnevét és pozícióját, 
vagy egyre inkább a TEFAF árnyé-
kába kerül(t). A  vélemények meg-
oszlanak, azon azonban érdemes 
elgondolkodni, hogy vajon a részvé-
teli költségek mértéke, illetve az új, 
nemzetközi ügyfelek, valamint a 
külföldi kiállítók viszonylag ala-
csony száma meddig tartható fenn. 
Ugyanakkor az is biztos, hogy az el-
adásra kínált tárgyak minősége to-
vábbra is első osztályú, a vásár jel-
legzetes francia hangulatával pedig 
más hasonló nemzetközi rendezvé-
nyek aligha vehetik fel a versenyt.

molnár dóra

27. Biennale des Antiquaires

Séta Versailles kertjeiben – Párizs közepén

A Grand Palais a biennále idején

A Galerie Le Minotaure standja

A Galerie Oscar Graf standja

A Galerie Kraemer standja

Fo
tó

k:
 J

u
lió

 P
ia

tt
i

Muerto_10.indd   14 2014.09.26.   16:46



15MŰÉrtŐ    2014. OKTóBER

XVII. ÉVFOLYAM – 10. SZÁM

Műkereskedelem

Aki csodára várt, annak persze csa-
lódnia kellett. Aki csak azt remélte, 
hogy ez a  számos nagyvárosban – 
így Bécsben, Berlinben, Zürichben, 
Varsóban – már sikerrel futó rendez-
vénysorozat idehaza is igazolja létjo-
gosultságát, elégedett lehetett a két 
nap után. A Rieder Gáborhoz, a ma-
gyar Flash Art ex-főszerkesztőjéhez 
köthető Kreatív Platform Kortárs 
Művészeti Alapítvány a Kortárs Ga-
lériák Egyesületével együttműköd-
ve szeptember 13–14-én szervezte 
meg az első pesti galériás hétvégét, 
a  GWB-t. Egy ilyen rendezvény si-
kere nagyban múlik az  időzítésen, 
és ebből a  szempontból a választás 
csak részben volt szerencsés. Any-
nyiban mindenképpen, hogy szep-
tember elején szinte minden galériá-
ban új kiállításokkal indul a szezon, 
és „vissza kell szoktatni” a nézőket; 
ugyanakkor ez a  dátum túl közel 
van az idén ráadásul előbbre hozott 
Art Markethez, miközben az év töb-
bi része hasonlóan „nagyot szóló” 
rendezvények nélkül marad. 

A szervezők a rendezvény létjogo-
sultságának igazolásához váratlan – 
és nem kért – segítséget is kaptak: 
Szegő Györgynek, a  Műcsarnok új 
művészeti igazgatójának a GWB előtt 
néhány nappal elhangzott nyilatko-
zata a korábbiaknál is egyértelműbbé 
tette, hogy a  nemcsak szórakoztat-
ni, gyönyörködtetni, hanem elgon-
dolkodtatni, önmagunkkal és a  vi-
lággal szembesíteni akaró korszerű, 
kortárs művészet a magángalériákon 
kívül egyre kevesebb érdemi bemu-
tatkozási lehetőséghez juthat. Veze-
tő kortárs galériáink csaknem kivétel 
nélkül csatlakoztak a  kizárólag ma-
gántámogatásokból finanszírozott 

kez deményezéshez, és a palettát két 
fontos nonprofit kiállítóhely, a Trafó 
és a Higgs Mező részvétele is színe-
sítette. A  résztvevők többsége ezen 
a hétvégén nyitotta meg új kiállítását, 
és volt, aki új galériáját (Viltin) vagy 
project roomját (Inda) is most avatta 
fel. A koordináció jól működött: a ki-
emelt rendezvények időben nem es-
tek egybe, és a műfaji és stiláris sok-
színűség ugyancsak segített abban, 
hogy a remélt új érdeklődők kedvük-
re való látnivalót találjanak. Bemu-
tatkoztak befutott és pályájuk kez-
detén álló művészek – például Birkás 
Ákos (Knoll) vagy Kicsiny Balázs 
(Inda) az  egyik, illetve Péter Ildikó 
(Faur Zsófi) és Czigány Ákos (Várfok) 
a másik oldalon; lehetett látni egyé-

ni és csoportos tárlatokat, festményt, 
grafikát, kerámiát, fotót, installáció-
kat és videomunkákat; sikerült fon-
tos, de kevésbé közismert alkotókra 
is ráirányítani a  figyelmet. Két galé-
ria már lezárt életművekből, a  festő 
Horváth Gábor (MissionArt), illetve 
a  fotós Gémes Péter (Vintage) mun-
káiból válogatott. A  Sydney-i Bien-
nálén szerepelt munkáját állította ki 
Kaszás Tamás (Kisterem), és a kasseli 
Documenta óta először volt önál-
ló itthoni tárlata Csákány Istvánnak 
(Trafó). Több helyen láthatók voltak 
hazai galériákhoz kötődő külföldi 
művészek, például Kamen Stoyanov 
(Inda) és mások munkái is. Nagy si-
kert arattak a  művészek tárlatveze-
tései (ezekből jó lett volna több is), 

melyek közül kiemelendő Birkás 
Ákos performanszértékű kalauzolása 
A fogoly című, 2005-ös, iraki témájú 
képe köré épült kiállításán. Jól fogad-
ta a nagyszámú közönség azt a „va-
lódi” performanszt is, amelyet aatoth 
franyo mutatott be tárlatának meg-
nyitóján.

A szervezők nem tévesztették 
szem elől, hogy a  hasonló rendez-
vények legfontosabb célja egy új 
közönségréteg érdeklődésének fel-
keltése – és annak a „pszichológiai 
küszöbnek” a  leküzdése, amely so-
kakat visszatart a  galérialátogatás-
tól. Ehhez a jó kiállítások és a von-
zó extra programok szükségesek 
ugyan, de nem elégségesek. Jó öt-
letnek bizonyultak a négy helyszín-

ről kétóránként induló és négy-négy 
galériát érintő túrák, amelyeket 
a GWB egyentrikóját viselő önkén-
tesek – zömmel egyetemisták – ve-
zettek. A  csoportok minden galé-
riában rövid ismertetőt kaptak, s 
a  résztvevők kérdéseiből érződött, 
hogy többen valóban most ismer-
kedtek meg egy-egy kereskedelmi 
galéria működésével. Akik egyedül 
„cirkáltak” a  kiállítóhelyek között, 
azok a  tetszetős kivitelű és prakti-
kus programfüzetből kaptak hasz-
nos segítséget. Jól működött a  ren-
dezvény honlapja is. Minderre nagy 
szükség volt, mert a GWB előzetes 
hírverése nem volt átütő; sajnála-
tos és elgondolkodtató például, hogy 
a Portfolio kivételével egyetlen, nem 
kifejezetten művészeti orgánumot 
sem sikerült megnyerni médiapart-
nernek. Igaz, a  szaklapok viszont 
még néhány szomszédos országban 
is népszerűsítették a programot. 

A két nap alatt a részt vevő kiállító-
helyek együttesen mintegy 2 ezer lá-
togatót regisztráltak, a 16 galériában 
a nézőszám 50 és 300 között moz-
gott, azaz a  „vernisszázsmentes” 
helyszíneken és napokon is messze 
meghaladta az átlagot. Még a keve-
sebb extra programot kínáló vasár-
napon sem csökkent számottevően 
az érdeklődés. 

Annyi egyértelműen kiderült, 
hogy a  kezdeményezés életképes, 
és a tapasztalatok hasznosításával – 
így többek közt az időpont újragon-
dolásával, a  promóció erősítésével, 
valamint több, a  művészekkel való 
találkozási lehetőséget kínáló prog-
rammal – a Gallery Weekend Buda-
pesten is sikertörténet lehet. 

emőd péter

Az első budapesti Gallery Weekend

Biztató kezdet

aatoth franyo tárlatnyitó performansza, Várfok Galéria
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Árverés

Az őszi szezon nyitányaként tör-
téneti fegyvereket, uniformisokat 
és egyéb katonai kellékeket vit-
tek kalapács alá szeptember 2-án 
a Dorotheum palotájában. A magyar 
vonatkozású tételek között a legdrá-
gább egy 1000-ről 1250 euróért el-
kelt osztrák–magyar tengerésztiszti 
tőr volt, tokján olajágas díszítéssel 
és Neptun-fővel, pengéjén pedig ma-
ratott indákkal és horgonnyal, va-
lamint tausírozott, azaz aranybera-
kással kialakított osztrák császári 
és magyar királyi koronával, vésett 
felirata pedig a következő: K. u. K. 
Marine Pola, 1915 – a  várost ma 
inkább horvát nevén, Pulaként is-
merhetjük. A  losonci hadkiegészítő 
körzet 1910/11-es magyar gyalogos 
ezredének tiszti egyenruhája sötét-
kék szövetből készült, tengerzöld 
szegéllyel, ezüsthímzéssel, zsinórral 
és gombokkal, részben kékesszür-
ke, részben skarlátvörös selyembé-
léssel, készítői jelzéssel: Büchler és 
Rausnitz, Budapest, Nádor utcza 
19. Az  uniformis 650 euróról kö-
zel dupláját érte, 1188-as leütéssel. 
A császári és királyi haditengerészet 
sötétkék vászon matrózsapkáján 
a  körszalag aranyhímzése, S.M.S. 
CSEPEL egy 1912 és 1914 között 
épült torpedóromboló nevét jelezte, 
ez a  tárgyi emlék 500 helyett 938 
eurót hozott. A magyar királyi hon-
véd gyalogezred káplárjának 1911-es 
csákója hengeres formájú, teteje és 
ellenzője feketére lakkozott bőr, ró-
zsája alatt koronás magyar címer és 
a következő felirat: KIRÁLYÉRT ÉS 
HAZÁÉRT. Az  aukcionált példány 
300-ról 875 euróig vitte. 200 helyett 
688 euróba került a  Horthy-kor-
szakból egy 1931-es századosi dísz-

egyenruha, úgynevezett „kis atilla”, 
fekete szövetből, arany vitézkötés-
sel, cégjelzése a  következő: Ruha 
Konfektió R.T. (Rosenthal H. utóda) 
Budapest, Akadémia u. 6. Végül egy 
magyar ejtőernyősnek az  előző da-
rabbal azonos korú vadásztőre 21 
cm-es pengével, rézmarkolatán sas-
szárnnyal, koponyával, ejtőernyővel 
és keresztbe tett kardokkal, gazdag 
díszítésű réztokján koronás címerrel 
400 helyett 563 eurót hozott.

A főurak és hírességek hagyaté-
kából származó műtárgyak árveré-
sét szeptember 8-án tartották. Sán-
dor Móric gróf Pauline nevű leánya 
származása szerint Metternich kan-
cellár unokahúga, házassága nyo-

mán pedig a  menye lett; korának 
híres szépsége volt, a  társasági élet 
egyik ünnepelt csillagaként Erzsébet 
királyné riválisának tartották. Isme-
retlen mester festette ovális mellké-
pét 2400–3000 eurós becsértékének 
felső határán értékesítették. A  Ló-
nyay hercegek és grófok örökségéből 
nyolc tétel szerepelt az aukción, ezek 
közül három maradt vissza. Ugyan-
csak 3000 euróért kelt el a  2400–
2800 körüli összegre becsült, 1700–
1720 körül készített hat dél-tiroli 
támlásszék, barnára pácolt kemény-
fából. A  XIX. századból egy kismé-
retű kihúzható asztal, holland kora 
barokk stílusban – az egyik fiókján 
található címke szerint a  császár 
dolgozószobájából való – az  1000–
1500-as sávból jutott egészen 2375 
euróig. Egyformán 1400–1800-ra 
becsülték és egyenként 1500-ért kelt 
el egy XVIII. század eleji szekrény, 
valamint egy XIX. századi ruhás-
szekrény. A XIX–XX. század forduló-

ján készülhetett az a vörös lakkal bo-
rított felületű ázsiai asztal, amelyet 
1000–1400 eurós sávjának alján le-
hetett megszerezni. A Csáky grófok 
utódaitól hét porcelántányér együt-
tese különféle címerekkel és márka-
jelekkel 300–400 eurós becsértéké-
nek felső határán váltott tulajdonost. 
Ismeretlen festőtől egy huszártiszt 
olajportréja címerrel 1400–1600 fe-
lett 1750-ért ment tovább. Végül 
egy 1760–1775 közöttre datálható 
ovális holicsi dísztál virágos mintá-
val, HP monogramos jelzéssel 220–
300 eurós árának sokszorosát hozta 
az 1625-ös leütéssel. 

Közel 300 tételt kínáltak szeptem-
ber 18-án a  XIX. századi olajképek 
és akvarellek árverésén. A tucatnyi-
nál több magyar vonatkozású fest-
mény közül legdrágábbak a  rendkí-
vül termékeny müncheni kismester, 
Kern Ármin ma is igen népszerű 
idős karakterfigurái voltak: a sovány 
honoráriumán fanyalgó hegedűs 
(4000–5000 között 4250 eurót ért), 
a  zöldségpucolás helyett bóbiskoló 
alak és a korsó sörét élvező nyárspol-
gár (ezekért egyenként egyformán 
2400–3000 eurót kértek, de az előb-
biért 3250-et, az  utóbbiért 3500-at 
kaptak). Tételenként 1800–2400 eu-
róra becsülték Neogrády Lászlótól 
a  sorozatban készült téli erdőt pa-
takkal (ez 2750 eurós leütéssel vég-
zett) és a  havas hegyormot, előtér-
ben fenyvessel (ez 2393-at hozott). 
Kilógott a  sorból San Marino egye-

di atmoszférájú panorámája 1920-
ból, amely szintén 1800–2400 eurós 
becsértékről 2750-ig jutott. Elvitték 
Spányi Béla őszi patakpartját is, még-
pedig 1500–2000 eurós becsértéké-
nek alsó határán. Mint a műbarátok 
táborában ismeretes, a soproni szüle-
tésű Steinacker Alfréd (másik szignó-
ja a  fordítva írott keresztneve, azaz 
Derfla) kedvelte a  képpárokat, így 
most is azonos csikósokat és lova-
kat fedezhetünk fel a gémeskúti ita-
tásnál vagy a pusztai tanya szekerei-
nél (külön-külön 1500–1800 eurós 
sávban indították őket, de az  egyik 
2500, a  másik 1875 eurót hozott). 
Végül említsük meg Tornyai János 
kisméretű naplementéjét (amelyről 
az osztrák cég felkérésére Bellák Gá-
bor, a Magyar Nemzeti Galéria mű-
vészettörténésze adott szakértői vé-
leményt): ezt csupán 800–1000 euró 
közötti összegre értékelték, s kicsivel 
efölött, 1125-ért váltott tulajdonost. 

W. I.

XIX. századi festő:  
Pauline Sándor-Metternich hercegnő (é. n.) 

olaj, vászon, 67×53 cm

Holicsi tál, 1760–1775
fajansz, 24,5×20,7 cm

Honvéd kapitány díszuniformisa, 1931

Dorotheum, Bécs

Neptun-fő és olajág
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A gyerekek legelső játékai közé tar-
tozó csörgő évezredek óta használa-
tos, a legelső nyilván valamiféle nö-
vényi termés lehetett. A babacsörgő 
legkorábbi említését Platónnál ta-
láljuk; a  kutatók szerint az  ókori 
csörgők kerámiaedénykében zör-
gő kerámiagolyócskák vagy fémka-
rikára fűzött fémlemezkék, esetleg 
pénzérmék voltak. Itt érdemes meg-
jegyezni, hogy az utóbbi elven mű-
ködött már az  ókori római ritmus-
hangszer, a sistrum is.

A csörgő-zörgő zaj ősi funkciója 
az  ártó szellemek távoltartása volt. 
Ugyanezt a  célt szolgálta az  ezüst-
csörgőkbe befoglalt természetes 
anyag, a  korallág vagy a  farkasfog. 
A korallt a Mediterráneumban már 
az  ókorban is bajelhárítónak tekin-
tették; a  csecsemők karjára vagy 
nyakába korallgyöngyökből készült 
láncot tettek. Ez a  szokás a keresz-
tény időkben is megmaradt, sok 
olasz reneszánsz oltárkép gyermek 
Jézuskáján is ott a korall-lánc, a fes-
tők korának csecsemőinél megszo-
kott módon.

Szemmel verés ellen került korall-
ág abba a középkortól használt, ne-
mesfémből készült csecsemőjátékba 
is, amely egyesítette a mai fogalma-
ink szerinti babacsörgőt és rágókát; 
ennek francia és németalföldi terü-
leten használt változataiban a  má-
gikus anyag a  farkasfog mellett 
például a  hegyikristály is lehetett, 
ezek a rágcsálásra talán kevésbé al-
kalmasak. A  korall, farkasfog vagy 
más anyag fémfoglalata biztosította 
a tárgy megfogását, az ezüst rágcsá-
lása hűsítette a baba ínyét, a zajt pe-
dig a  legalább két, de inkább négy, 
hat vagy még több apró gömb ala-
kú, fémgolyót tartalmazó csörgőcs-
ke adta. Ezenkívül sokfelé készült 
olyan változat is, amelynek a  ko-
rallal ellentétes végén egy síp ka-
pott helyet. A  sípocska megfújása 
már komoly ügyességet feltételezett 
a baba részéről; ha ezt már rutino-
san és sokat csinálta, akkor sejthető-
en másféle játékszert adtak a kezé-
be, bár erről nem ír a szakirodalom. 
Mindenesetre ezt a  több funkciót 
is ellátó csecsemőjátékot – különfé-
le változataival együtt – a  további-
akban az  egyszerűség kedvéért ér-
demes ezüstcsörgő néven említeni, 
mert a legkarakteresebb megkülön-
böztető jegye az, hogy nemesfém-
ből, az esetek többségében ezüstből 
készült.

Ennek oka nem a  nemesfém 
státusjelző volta – bár kétségte-
len, hogy ilyesfajta luxuscikk csak 
az egészen jómódú családokban ke-
rülhetett az apróságok kezébe –, ha-
nem annak tulajdonságai. A nemes-
fém elnevezés arra vezethető vissza, 
hogy ezek a fémek ellenállnak a kör-
nyezeti hatásoknak, a  legtöbb 
anyaggal nem lépnek reakcióba, ha 
úgy tetszik, „nem vegyülnek” más 
elemekkel. Az  ezüst antibakteriá-
lis tulajdonságai napjainkban az ér-
deklődés középpontjában vannak, 
számos tervező, illetve sokféle ta-
lálmány hasznosítja ezeket. Évszá-
zadokkal korábban tapasztalati úton 
lett éppen ez a nemesfém annak a já-
téknak az  anyaga, amelyet a  baba 
megszámlálhatatlan alkalommal a 
szájába vesz; hasonló okokból vált 
az  ezüst a  XVIII–XIX. századra or-
vosi eszközök anyagává is.

Az írásos feljegyzések már a  kö-
zépkorban említenek ezüst- vagy 
aranycsörgőket, a reneszánsz kincs-
tárak jegyzékeiben pedig elefánt-
csont és hegyikristály is szerepel 
az  ötvösművű játékszerek anyagai 

között. A  portréfestészet tanúsága 
szerint a  XVI–XVIII. századi csalá-
dok – pontosabban azok, amelyek 
megengedhették maguknak, hogy 
arcképeken örökíttessék meg magu-

kat – kisgyerekeinek egyfajta attri-
bútuma volt az ezüstcsörgő, amelyet 
szalagon akasztottak a  baba nya-
kába, vagy fémláncon erősítettek 
az övére; hogy kislány szerepel a ké-

pen, azt a másik kezében tartott ba-
báról lehet megállapítani. Az igazán 
tehetős családok az ezüstcsörgőt be 
is aranyoztatták, vagy akár aranyból 
is készíttethették, amint Holbein-

nek az alig kétéves VI. Edward her-
cegről, VIII. Henrik fiáról 1538-ban 
festett arcképén látható.

A portrék mellett a  fennmaradt 
darabok is tanúsítják, hogy évszá-
zadokon át készültek a  hagyomá-
nyos formájú ezüstcsörgők, ame-
lyek tartósságuk miatt generációkon 
át öröklődhettek is. A  drága anya-
gok használatát keményen ostoroz-
ta Jean-Jacques Rousseau 1762-ben 
megjelent, Emil, avagy a  nevelés-
ről című művében. A  filozófus azt 
írta, hogy az ezüstből-aranyból, ko-
rallból, hegyikristályból készült tár-
gyak a gyermeket születésétől fogva 
a  luxushoz szoktatják, ezek helyett 
elegendő lenne leveles vagy gyümöl-
csös faágat adni a kezébe, hogy né-
zegesse, rágcsálásra pedig egy darab 
édesgyökér is nagyszerűen megfelel.

Ennek ellenére tovább készültek 
az  ezüstcsörgők, sőt a  XIX. század 
hozta el minden korábbinál széle-
sebb körű elterjedésüket. A muzeális 
gyűjteményekben őrzött, illetve mű-
kereskedelemben fel-felbukkanó pél-
dányok legnagyobbrészt XIX. szá-
zadiak. Érdekes módon számtalan 
olyan példány maradt fenn, amely 
nem a  Mediterráneum vidékéről 
származik, de korallágat tartalmaz; 
nagyon sok ilyen készült Nagy-Bri-
tanniában vagy Franciaországban 
is. Ekkor vált népszerűvé egy to-
vábbi anyag a  tárgytípus számára, 
a gyöngyház, amelyből egyenes nyél-
szerűséget faragtak, ez leginkább 
az egyenes korallág vonalát idézi. 

A tárgy megjelenése a  XX. szá-
zadban alakult át jelentősen: a  ko-
rallág, elefántcsont vagy gyöngyház 
fogantyúszerű elem gyűrű alakú 
rágókává alakult, az  anyaga pedig 
celluloid vagy másféle műanyag lett. 
A csörgőt tartalmazó ezüstelem kü-
lönféle mesefigurák formáit öltötte, 
például maci, nyuszi, cica vagy bo-
hóc alakját – a sípocska pedig végleg 
elmaradt.

Ettől a  tárgytípustól teljesen füg-
getlen érdekesség, hogy a  pedagó-
giai iskolát alapító orvosnő – aki 
egyébként a  legelső diplomás nő 
volt Itáliában –, Maria Montessori 
a csecsemő érzékszerveinek fejlesz-
téséhez javasolta az  ezüstcsörgőt. 
A  fémnek ugyanis más anyagoké-
tól eltér a  súlya, a  polírozott felü-
let nemcsak csillog, hanem tükröz 
is, és sajátos a  tapintása. És persze 
a  fémből készült csörgő csilingelő 
hangja is jellegzetes. A Montessor i-
pedagógiának megfelelő játékok for-
galmazóinál ma egymásba fűzött 
ezüstkarikákat találunk erre a célra. 

Ugyanakkor a  sok évszázados ha-
gyományt folytató, XX. századi for-
májú ezüstcsörgők ma is ott vannak 
számos európai ezüstműves cég kíná-
latában, vagy a  keresztelőajándékok 
között, vagy egyszerűen csak a babá-
nak adható ajándékok sorában.

Az ötvösségtörténeti szakiro-
dalom ezt a  tárgytípust a  kismé-
retű gyűjthető tárgyak (small 
collectibles) csoportjában tartja 
számon. Érdekes módon a  brüsz-
szeli Bibliotheca Wittockiana lett 
az  egyik legnagyobb ezüstcsörg ő- 
magángyűjtemény otthona, a 
könyv táralapító Michel Wittock 
unokatestvére, Idès Cammaert jó-
voltából, aki három évtized alatt 
mintegy félezer ezüstcsörgőt gyűj-
tött össze, és ezeket a  könyvtár-
nak adományozta. A nagyközönség 
az Antwerpenhez közeli, sterckshofi 
Zilvermuseum 2010-es kiállításán 
láthatott nagyobb válogatást ebből a 
kollek cióból.

préKopa ágnes

A rontásűzőtől a pedagógiai eszközig

Babacsörgők ezüstből

Francia ezüstcsörgő elefántcsont nyéllel, XVIII. század vége

Angol ezüstcsörgő korallal, XVIII. század vége

Angol ezüstcsörgő gyöngyházzal, Mr. Punch, XX. század eleje

Elefántos ezüstcsörgő műanyag rágókarikával,  
XX. század

Angol ezüstcsörgő cicával, celluloid  
rágókarikával, XX. század eleje

Francia ezüstcsörgő  
gyöngyházzal, XIX. század

Angol ezüstcsörgő elefántcsont  
rágókarikával, XX. század eleje

Német ezüstcsörgő farkasfoggal,  
XVI. század vége
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Prága nem szűkölködik szecesszió s 
kiállításokban – alig bontották le 
Ivan Lendl Mucha-plakátgyűjtemé-
nyét, máris újabb látnivaló vonzza 
a bel- és külföldi közönséget a  cseh 
főváros egyik legszebb szecessziós 
épületébe, az Obecní Dumba.

A kiemelt kulturális intézmé-
nyek közötti együttműködés ered-
ményeként jött létre a  Vital Art 
Noveau 1900 (Szecesszió – az  élet 
művészete, 1900) című kiállítás. 
Az  Umeleckoprumyslové museum, 
azaz a prágai Iparművészeti Mú zeum 
– épületének közelgő rekonstrukció-
ja miatt – ezt a tárlatot az egyébként 
hangversenytermet, éttermet és ká-
vézót is magában foglaló Obecní 
Dum legfelső emeletén mutatja be. 
A korszakot képviselő főművek mel-
lett a gyűjtemény számos más darab-
ja ugyancsak látható itt, képet adva 
a látogatónak arról, milyen színvona-
las anyag található a raktárakban is. 
A projekt vezetője a prágai Iparművé-
szeti Múzeum igazgatónője, Helena 
Koenigsmarková volt, a kiállítás kon-
cepciójának kialakítói és kurátorai 
pedig Iva Knobloch, Lucie Vlcková és 
Radim Vondrácek. A szervezők a sze-
cessziós művészetben nem a  deka-
denciát, hanem a XIX. század merev 
akadémizmusával szembeni vitali-
tást kívánták bemutatni – olvashat-
juk a kiállítás fogadófalán.

Figyelmen kívül hagyva a  terem-
számozást (a kiállítás az először ide-
látogatókat megtévesztve a II-es szá-
mú teremben kezdődik, és az  I-es 
számot viselőben folytatódik), kezd-
jük jobbra a kiállítás megtekintését. 
A  több mint 400 tárgyat bemutató 
tárlat tematikai felosztása igen sok-
színű. A kiállítási egységek címei kö-
zött elvont fogalmakat is találunk, 

mások a  művészeti egyesületekről, 
az  ornamentális és geometrikus 
irányzatokról, a szecessziós divatról 
szólnak, de akadnak olyan hívósza-
vakat tartalmazó fejezetek is, mint 
a végzet asszonya vagy a nők a rek-
lámplakátokon.

Az első egység festményekkel in-
dul, a bécsi szecesszió köréből Gus-

tav Klimt és Koloman Moser alkotá-
sait látjuk, valamint a  cseh Arnost 
Hofbauernek a  párizsi világkiállí-
tást is megjárt japonizáló műveit. 
A  szerves anyagok metamorfózisa-
ként meghatározott folyamatot Loui s 
Comfort Tiffany és Émile Gallé üve-
gei mutatják be a  látogatók számá-
ra, míg a  cseh üvegipar kiemelke-

dő alkotásait a  karlsbadi (Karlovy 
Vary) Moser gyár, valamint az óriás-
hegységben (Krkonose) található 
Harrachov-Neuwelt (Novy Svet) lehe-
letfinom termékei képviselik. 

Szintén ebben a  részben kaptak 
helyet a kiemelkedő cseh építész, 
designer és művészetpedagó gus, Pá-
vel Janák munkái is. Ki  ál lítás ren de-

zési szempontból itt némiképp zava-
ró az üvegkubusokból álló vitrinek 
üresen maradt alsó része, amely 
olyan benyomást kelt a látogatóban, 
mintha a  túlméretezett installációs 
elemekbe már nem mindenütt jutot-
tak volna tárgyak. Koncepcionális 
szempontból pedig nem szerencsés, 
hogy az egyes vitrinekben bemuta-
tott művek – Pável Janák munkáit is 
beleértve – sokkal inkább a kubiz-
mushoz, illetve az art decóhoz tar-
toznak. 

Ugyancsak ebben a  részben he-
lyezték el az  egyik legérdekesebb 
és legkarakteresebb tárgyat is, egy 
Charles Rennie Mackintosh tervezte 
széket, amely a közelében lévő és már 
az 1900-as párizsi világkiállításon is 
bemutatott Majorelle-enteriőrhöz ha-
sonlóan a tárlat meghatározó alkotá-
sai közé sorolható. Szintén a párizsi 
világkiállításról származik Alphonse 
Muchának a  bosznia-hercegovinai 
pavilon számára készített freskója: 
A római kor és a szlávok bejövetele. 

A szecessziós tárlat „geometrikus” 
egységében a Wiener Werkstätte és 
az  orosz mintára létrehozott cseh 
művészcsoport, az  Artel tagjainak, 
valamint Jan Koterának, Pável Ja-
náknak, illetve Josef Hoffmann-nak 
és Leopold Bauernak a munkáit te-
kinthetik meg az  érdeklődők. Eb-
ben az  egységben kaptak helyet 
Steinschönau (Kamenicky Senov), 
a  cseh üvegművészet másik köz-
pontja termékei és Karl Massanetz 
alkotásai, a légies megjelenésű, úgy-
nevezett schwarzlot-festéssel díszí-
tett üvegtárgyak.

A kiállítás második részében, ame-
lyet – mint már korábban említettük 
– az  I-es számú teremben találha-
tunk, az  első és legerősebb benyo-
mást maga az  installáció kelti. Ívelt 
vonalú, láthatóan a kiállítás speciális 
anyagának bemutatására tervezett 
hatalmas üvegvitrinekben irigylés-
re méltóan jó állapotban fennmaradt 
ruhaneműk láthatók, a  női ingvál-
laktól egészen az estélyi öltözékekig, 
valamint az ezeket kiegészítő tárgya-
kig, például sétapálcák, táskák, cipők 
– és a legfantasztikusabb: egy kalap, 
amelyen kitömött bagoly ül. Nyilván 
okkal került ebbe a teremsorba a tár-
latnak feltehetően a legnagyobb vára-
kozást keltő két fejezete: a nők a rek-
lámplakátokon és a femme fatale. Ez 
utóbbi itt a plakáttörténet egyik leg-
emlékezetesebb darabja révén is je-
len van: Toulouse-Lautrec litográfiá-
ján, amelyet a párizsi Café du Divan 
Japonais igazgatójának, egy bizonyos 
Edouard Fournier-nek a  megrende-
lésére készített, és amely Jane Avril 
táncosnőt ábrázolja.

Természetesen nem maradhat-
nak el a  látogatócsalogató korszer ű 
multimédiás eszközök sem: van 
moziterem, és az  egész kiállítás te-
rületén mindenfelé találhatók érin-
tőképernyők. Ezek segítségével 
az érdeklődők nemcsak a  kiállí-
tott tárgyak három dimenzióban 
szkennelt képeit tekinthetik meg, 
hanem – mivel a  tárlat a  közös eu-
rópai projekt, a Partage Plus kereté-
ben valósult meg – egyenesen rá is 
csatlakozhatnak az európai szecesz-
sziót bemutató digitális adatbázisra, 
az Europeanára. Itt lehet tovább tal-
lózni a  legjelentősebb európai gyűj-
temények – egyebek mellett a  bu-
dapesti Iparművészeti Múzeum 
– szecessziós tárgyainak háromdi-
menziós képei között. A reprezenta-
tív bemutatót nem kevésbé látványos 
megjelenésű katalógus kíséri. (Meg-
tekinthető 2015. december 31-ig.)

naszlady ágnes

44 árverés            október 3. – november 15.

Aukciós naptár

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

nap óra axio tárgytípus árverező árverés helye kiállítás helye ideje

Obecní Dum, Prága

A vitalitás művészete

Alphonse Mucha: A Job cigarettapapír plakátja, 1896
litográfia, 66,7×46,4 cm

Henri de Toulouse-Lautrec: Divan Japonais, 1893
litográfia, 81,2×62,2 cm

10. 03. levelezési plakát, nagyárverés Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. www.bedo.hu
10. 03. levelezési cserkész árverés Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. www.bedo.hu
10. 04. 11.00 53. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén okt. 3-ig
10. 06. 18.00 47. művészeti aukció Kieselbach Galéria Marriott Hotel Budapest, V., Apáczai u. 4. V., Szent István krt. 5. okt. 5-ig
10. 09. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
10. 09. 18.00 41. ékszerlicit OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt. OREX Óra- és Ékszerszalon, VI., Andrássy út 64. az árverés helyszínén www.orex.hu
10. 09. 18.00 11. aukció, papírrégiség, levél, fotó, képeslap Krisztina Aukciósház www.krisztinaaukcioshaz.hu az árverés helyszínén okt. 9-ig
10. 09. 18.00 festmény, Zsolnay, műtárgy Párisi Galéria és Aukciósház V., Múzeum körút 3. az árverés helyszínén okt. 9-ig
10. 11. 11.00 Kaposy K. Ödön festőművész hagyatékának árverése Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén okt. 10-ig
10. 11. 15.00 46. festmény- és műtárgyárverés Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2. az árverés helyszínén okt. 2–11-ig
10. 12. 20.00 8. numizmatikai árverés Valient Aukciósház II., Margit krt. 64/b. fsz. 7. www.valient.hu okt. 12-ig
10. 13. 18.00 8. művészeti aukció Premier Galéria Kecskemét, Lestár tér 1. az árverés helyszínén az előző héten
10. 14. 17.00 XIX–XX. századi festmények Nagyházi Galéria V., Balaton u. 8. az árverés helyszínén okt. 6–12-ig
10. 15. 18.00 236. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten
10. 15. 17.00 néprajzi tárgyak Nagyházi Galéria V., Balaton u. 8. az árverés helyszínén okt. 6–12-ig
10. 15. 18.30 művészeti aukció, festmény, szobor, műtárgy, ezüst, porcelán, Zsolnay Pintér Galéria és Aukciósház V., Falk Miksa u. 10. az árverés helyszínén az előző héten
10. 16. 17.00 műtárgy Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
10. 16. 18.00 13. festmény-, grafika-, műtárgy-, bútorárverés Boda Antikvitás XI., Bartók Béla u. 34. az árverés helyszínén az előző héten
10. 18. 11.00 55. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén okt. 13–17-ig
10. 18. 15.00 12. könyvárverés Babel Antikvárium V., Szalay u. 7. V., Honvéd u. 18. okt. 11–18-ig
10. 19. 18.00 Őszi Aukció Virág Judit Galéria Budapest Kongresszusi Központ V., Falk Miksa u. 30. okt. 4–18-ig
10. 21. 17.00 75. könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház Medosz Hotel, VI., Jókai tér 9. az árverés helyszínén az árverés előtt
10. 22. levelezési értékpapír Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. www.bedo.hu
10. 22. 16.30 53. könyvárverés Ex Libris Antikvárium ECE City Center, V., Bajcsy-Zsilinszky út 12. V., Kálmán Imre u. 16. okt. 15–22-ig
10. 30. levelezési papírrégiség, filatélia Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. www.bedo.hu
10. 30. 17.00 34. könyvárverés Kárpáti és Fia Antikvárium Kossuth Klub, VIII., Múzeum u. 7. V., Múzeum krt. 29. okt. 15–29-ig
10. 31. 17.00 papírpénz, szükségpénz Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
11. 01. 18.00 236. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten
11. 02. 18.00 21. nemzetközi, filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu, online és teremárverés VI., Andrássy út 16. az előző héten
11. 06. 18.00 festmény, Zsolnay, műtárgy Párisi Galéria és Aukciósház V., Múzeum körút 3. az árverés helyszínén nov. 6-ig
11. 07. 17.00 89. árverés, könyv, kézirat, papírrégiség, fotó Honterus Antikvárium és Aukciósház Hotel Mercure Bp. Korona, V., Kecskeméti u. 14. V., Múzeum krt. 35. az előző két hétben
11. 08. 11.00 56. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén okt. 20. – nov. 7.
11. 08. 10.00 34. könyv- és papírrégiség-árverés Krisztina Antikvárium ECE City Center, V., Bajcsy-Zsilinszky út 12. I., Roham u. 7. az előző héten
11. 08. 10.00 16. Szegedi Könyvárverés Dekameron és Könyvmoly Antikvárium Szeged, Kálvária sugárút 23. Szeged, Dóm tér 1–4. nov. 4–7-ig
11. 11. 17.00 65. művészeti aukció / ékszer, festmény, bútor, műtárgy BÁV Aukciósház V., Bécsi u. 1. az árverés helyszínén nov. 2–9-ig
11. 12. 17.00 65. művészeti aukció / ékszer, festmény, bútor, műtárgy BÁV Aukciósház V., Bécsi u. 1. az árverés helyszínén nov. 2–9-ig
11. 12. 18.30 művészeti aukció, festmény, szobor, műtárgy, ezüst, porcelán, Zsolnay Pintér Galéria és Aukciósház V., Falk Miksa u. 10. az árverés helyszínén az előző héten
11. 13. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
11. 13. 18.00 42. ékszerlicit OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt. OREX Óra- és Ékszerszalon, VI., Andrássy út 64. az árverés helyszínén www.orex.hu
11. 13. 17.00 65. művészeti aukció / ékszer, festmény, bútor, műtárgy BÁV Aukciósház V., Bécsi u. 1. az árverés helyszínén nov. 2–9-ig
11. 14. 17.00 30. könyvárverés Nyugat Antikvárium ECE City Center, V., Bajcsy-Zsilinszky út 12. V., Bajcsy-Zsilinszky út 34. az előző héten
11. 15. 18.00 236. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten
11. 15. 11.00 57. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 13. az árverés helyszínén nov. 10–14-ig
11. 15. 10.00 32. könyvárverés Szőnyi Antikváriuma XIII., Hollán Ernő u. 7. V., Szt. István krt. 3. nov. 10–14-ig
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A 2014-es őszi idénykezdés kísér-
tetiesen hasonlított a  tavalyira. 
Az  árverezőházak többsége most 
is arról panaszkodott, hogy még 
a  korábbiak nál is nehezebb meg-
győzni a ritkábban előforduló köte-
tek beadóit. A  nagyközönség nem 
tud arról – a gyűjtők és a beadók vi-
szont annál inkább –, hogy egy-egy 
ritkaság árverésre bocsátása érde-
kében több aukciósház a beadóktól 
neki járó százalék jelentős részéről 
is hajlandó lemondani csupán azért, 
hogy a ritka tételekkel magához csa-
logassa a  gyűjtőket. Mindenesetre 
a könyvárverések történetében má-
sodszor fordult elő, hogy szeptem-
berben csak az Árverés 90 Bt. ren-
dezett aukciót. 

A változás mindössze annyi volt, 
hogy a középkategóriás kötetek gyűj-
tői megjelentek ugyan az aukción, de 
az elkelt tételek többsége vételi meg-
bízók birtokába került. Habár meg-
lepetésnek számított, hogy a  tavaly 
szárnyaló plakátokból az  idén egy 
sem akadt, de ezúttal sem a könyvek 
lettek a  főszereplők, hanem a  folyó-
iratok. Az erdélyi származású Bodor 
Ferencre (1941–1994) a  legtöbben 
a Magyar Iparművészeti Főiskola le-
gendás könyvtárosaként emlékez-
nek. 1986-tól haláláig ő volt a  főis-
kola Tölgyfa Galériájának vezetője, s 
ebben a minőségében gyakran maga 
kalauzolta végig a  látogatókat az ér-
dekes kiállításokon. Többek közt 
a  budapesti kávéházi kultúra törté-
netét is kutatta. Pesti presszók című, 
A mi Budapestünk sorozatban meg-
jelent kötetének (Budapest, 1992) 
egy dedikált példánya itt 1500 forint-
ról 5 ezer forintot ért egy vételi meg-
bízónak. Ernyey Gyula szerkesztette 
a nemzetközi építészet- és designtör-
téneti kutatások eredményeként lét-
rejött Britain and Hungary című ta-
nulmánykötet-sorozatot, amelynek 
1999-es és 2003-as kötete 1800 fo-
rintról szintén egy „vételis” birto-
kába került 6 ezer forintért. Mats 
Egelius munkájáról, a Ralph Erskine, 
architect című (Stockholm, 1990) ki-
adványról szintén lemaradtak a hely-
színen licitálók, ez 2 ezerről 5500 fo-
rintért cserélt gazdát. Dwight David 
Eisenhower, az Egyesült Államok 34. 
elnöke volt a szerzője annak a Zrínyi 
Katonai Kiadónál 1982-ben megje-
lent, Keresztesháborúk Európában 
című kötetnek, amely ezen az  auk-
ción 1  ezer forintról 2200 forintért 
cserélt gazdát. Czakó Elemér (1876–
1945) művészeti szakíró Párizsban 
és Budapesten végezte egyetemi ta-
nulmányait, jogi doktori oklevelé-
nek megszerzése után az  Egyetemi 
Könyvtár gyakornoka, majd az Ipar-
művészeti Múzeum könyvtárosa 
(1899–1905) lett. 1907-től a  múze-
um őre, 1911-től az Iparművészeti Is-
kola igazgatója volt. 1916-tól a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumban 
teljesített szolgálatot, majd 1925-ben 
helyettes államtitkári címet kapott. 
1925-től 1934-ig az általa újjászerve-
zett Egyetemi Nyomda főigazgatója 
volt. Ezen az aukción egy művészet-
történeti tanulmánya, a  Kolozsvári 
Márton és György XIV. századi szob-
rászok című (Budapest, 1904) kötet 
került terítékre, amelyet 1200 fo-
rintról meglepően olcsón, 2 ezer fo-
rintért szerzett meg egy vételi meg-
bízó. Csenkey Éva és Steinert Ágota 
szerkesztette a Hungarian Ceramics 
from the Zsolnay Manufactory 
1853–2001 című (New York, 2002) 
kötetet, amelynek megszerzéséért 
már többen küzdöttek, de végül itt is 
egy „vételis” győzött 1500 forintról 
7 ezer forinttal. A katalógusblokk té-

telei közül a bécsi Zacke aukciósház 
kiadványa, az  Alte Reklame (Bécs, 
1999) 1500-ról 3200, Gyémánt Lász-
ló kiállításának aláírt katalógusa 1 
ezerről 2600, míg az Egy gyűjtő és 
gyűjteménye. Ernst Lajos és az Ernst 
Múzeum című (Budapest, 2002) kö-
tet 1 ezerről 3200 forintot ért. Érde-
kes volt a  Katonai kézikönyv 1915. 
című (Budapest, 1915) tétel, amelyet 
4800 forintról már 6 ezer forintért 
el lehetett vinni. A  Kossuth-díjasok 
és állami díjasok almanachja 1948–
1985 (Budapest, 1988) is terítékre ke-
rült, ezért 1 ezer forintról 3200 forin-
tot adtak.

Kevés hírességről mondható el, 
hogy még életében életrajzi köte-
tet publikálnak róla. Az egyik ilyen 
Munkácsy Mihály (1844–1900) 
volt, akinek Malonyay Dezső tollá-
ból jelent meg első életrajza, Mun-
kácsy Mihály élete és munkái cím-
mel (Budapest, 1898). Itt Dallos 
Sándor Baumgarten- és József Atti-
la-díjas író A nap szerelmese (Buda-
pest, 1957) és az Aranyecset című 
(Budapest, 1958) népszerű kötetei-
nek 1973-as kiadását aukcionálták, 
amelyek megszerzéséért mindösz-
sze egy tárcsa emelkedett a magas-
ba, így mindkettő 1 ezer forintos 
kikiáltási áron cserélt gazdát. A Ko-
váts J. István szerkesztette Magyar 
református templomok című (Bu-
dapest, 1942) mű 1 ezerről 4200 
forintot ért, míg a  Hetés Tibor 
szerkesztette dokumentumgyűj-
teményért, amely a  Magyar Vörös 
Hadsereg 1919. címet viselte (Buda-
pest, 1959), szintén 1 ezerről csak 
2200 forintot adtak. 

Folytassuk a  már említett Malo-
nyay Dezsővel (1866–1916), akit író-
ként és művészettörténészként tart 
számon az  utókor. Kolozsvárott fi-
lozófiai doktori és magyar–fran-
cia szakos tanári oklevelet szerzett, 
1892-től itt tanított. 1893-tól Párizs-
ban élt, művészettörténeti tanulmá-
nyokat folytatott, emellett Munká-
csy Mihály titkára és a Pesti Napló, 
később a Budapesti Hírlap tudósító-
ja volt. 1897-ben hazatért, és a hír-
lapírás mellett Budapesten tanított. 
1908-ban a  Petőfi Társaság tagja 
lett. Ő szervezte a  századforduló 
nagyszabású és sokszereplős nép-

rajzi gyűjtését, amelynek eredmé-
nyeként A  magyar nép művésze-
te című ötkötetes mű (Budapest, 
1907–1922) megjelenhetett. Annak 
ellenére, hogy a kor hazai képző- és 
iparművészetére nagy hatást gya-
korolt munkát 1984 és 1987 között 
reprintként is kiadták, az  eredeti, 
teljes sorozat aukciókon már több-
ször került 100 ezer forint fölé. En-
nek ismeretében nagyon meglepő, 
hogy itt a  harmadik kötetet (1911) 
3500-ról 8 ezer, a negyediket (1912) 
3 ezerről már 7 ezer forintért el le-
hetett vinni – természetesen egy vé-
teli megbízónak. 

Matuska Márton A  megtorlás 
napjai című (Budapest, é. n.) köte-
te viszont 1 ezerről 4 ezer forintot 
is megért valakinek. A Magyar vá-
rosok monográfiája XXI. köteteként 
jelent meg a  Pestszentlőrinc, Kis-
pest, Pestszentimre című (Budapest, 
1973) kötet, amely 1500 forintról 3 
ezer forintért került új tulajdonosá-
hoz. Péter I. Zoltán Nagyváradi em-
lékképek című (Nagyvárad, 2004), 
dedikált kötetét a  Partium Alapít-
vány adta ki, és 1 ezer forintról 
3400 forintot ért új tulajdonosának. 
Preisich Gábor Budapest városépíté-
sének története három kötetben je-
lent meg Budapesten, 1960 és 1969 
között. Ezen az  aukción egy dedi-
kált példánya 1500-ról 6 ezer forin-
tért ment tovább.

A szakácskönyvek említésre érde-
mes köteteiből a  Kovács Ferenc és 
mások szerkesztette Receptkönyv 
a  vendéglátóipari üzemek részére 
(Budapest, 1949) és a Schiller ödön 
szerkesztette Vicc a  gasztronómiá-
ban receptekkel (Budapest, 1997) 
egyaránt 1500 forintért volt elvihe-
tő. Szikszai Mihály kétkötetes Far-
sangi zsebkönyve (Marosvásárhely, 
1843), hozzákötve Beyse J. Arany 
kincstár ezer titkos szerrel című 
(Pest, 1861) kötetével volt az  egyik 
legjobb vétel: már 10 ezer forintos 
kikiáltási áron meg lehetett szerez-
ni. Valkay Zoltán Zenta építészete 
című (Újvidék–Zenta, 2002) munká-
jából mindössze 800 darabot nyom-
tattak ki, egyik példányáért itt 1800 
forintról 3800 forintot adtak. 

Az aukción főszerepet játszó fo-
lyóiratblokk 44 tételéből a legmegle-

pőbb leütések a következők voltak: 
A lakás című művészeti képes folyó-
irat 1913. III. évfolyam 12. száma 
és az  1914. IV. évfolyam 4. száma 
egyaránt 1 ezer forintról indult, és 
9500, illetve 11 ezer forintos leütést 
produkált. Rákosi Jenő (1842–1929) 
publicista, író soproni gimnáziumi 
tanulmányait 1860-ban szülei anya-
gi nehézségei miatt félbe szakította, 
három évig magántanítóskodott, 
majd 1863-ban Pestre ment, leérett-
ségizett, és később a jogi egyetemet 
is elvégezte. Első irodalmi sikerét 
1866-ban a  Nemzeti Színházban 
előadott Aesopus című vígjátékával 
aratta. Publicisztikai tevékenységét 
Kemény Zsigmond hívására 1867-
ben a Pesti Naplónál kezdte, 1869-
ben megalapította és 1875-ig szer-
kesztette a Reform című Deák-párti 

napilapot. Több színművet írt, fordí-
tott, színházi rendezőként is műkö-
dött, hat éven át a Népszínház első 
igazgatója volt. Tagja lett a Kisfalu-
dy és a  Petőfi Társaságnak, 1896-
ban nemesi címet is kapott. 1881-
ben Csukássy Józseffel alapította 
meg a Budapesti Hírlapot, amelynek 
1891-től főszerkesztője és kiadótulaj-
donosa is lett. Az aukciósház a Bu-
dapesti Hírlap 1918-as XXXVIII. év-
folyamából négy tételt szerepeltetett 
a kínálatban, mindegyiket 2400 fo-
rintról indítva. A január 1. és febru-

ár 28. között megjelent első 50 szám 
8500, a  május 1. és június 30. kö-
zött megjelentek 14 ezer, a jú lius 2. 
és augusztus 31. közöttiek 15 ezer, 
a  szeptember 1. és október 31. kö-
zöttiek 13 ezer forintos leütést hoz-
tak. Talán nem meglepő, hogy 
mind a  négy tétel vételi megbízó 
birtokába került. A  L’Architecture 
d’aujourd’hui című francia folyó-
irat több számát is elindították 1800 
forintos kikiáltási áron. Az  1931. 
novemberi szám 18 ezer, az  1932. 
novemberi pedig 10 ezer forinton 
végzett. A Kommunista Párt illegá-
lis központi lapjaként 1942. február 
1-jén indult a  Szabad Nép, amelyet 
Rózsa Ferenc és Schönherz Zoltán 
szerkesztett. A  sokszorosított ki-
adványnak mindössze négy száma 
jelent meg, mivel a  rendőrség fel-
számolta a nyomdát és a szerkesztő-
séget. A  lapot – immár nyomtatott 
formában – 1944 szeptemberében 
indították újra, de 1945. március 
25-ig – a  lap legális számának első 
megjelenéséig – csak öt számot ad-
tak ki. Főszerkesztője 1945 márci-
usától 1950 júniusáig Révai József 
volt, ezután Horváth Márton, majd 
Betlen Oszkár vezette a szerkesztő-
séget. Ezen az  aukción az  1950-es 
évfolyam áprilisi számai kerültek 
kalapács alá, ezek 1 ezer forintról 
7 ezer forintért kerültek egy vételi 
megbízó birtokába. Meglepő módon 
a Képes Sport 1971-es, teljes XVIII. 
évfolyamát 1 ezer forintról már 
2 ezer forintért el lehetett vinni. 
Az Architectural Forum című New 
York-i folyóirat 1948. januári számá-
ért viszont megküzdöttek a  jelen-
lévők, a  licitálás 2500 forintról 18 
ezer forintig tartott. 

Révész Béla (1876–1944) író, új-
ságíró Esztergomban és Budapes-
ten végezte gimnáziumi tanulmá-
nyait. Már 1906-ban a  Népszava 
belső munkatársa, irodalmi rovat-
vezetője lett. Ady baráti köréhez 
tartozott, Zigány Árpáddal szer-
kesztette a Renaissance című folyó-
iratot. 1908-ban lett a Nyugat mun-
katársa, 1912-ben Bárdos Artúrral 
megalapította, majd igazgatta az Új 
Színpadot. A  Tanácsköztársaság 
idején az írói direktórium tagja, an-
nak leverése után Bécsbe emigrált. 
1922-ben tért haza, és a Népszava 
szerkesztője lett. 1931-ben Baum-
garten-díjat kapott. Annak ellené-
re, hogy számos jelentős irodalmi 
mű fűződik a  nevéhez, az  aukció-
kon szinte csak a Találkozás Hamu-
pipőkével című (Budapest, 1909), 
kétkötetes novellagyűjteményével 
találkozhatunk, amelyet az utókor 
Kozma Lajos rajzainak köszönhe-
tően a  magyar szecesszió kiemel-
kedő könyvművészeti emlékeként 
tart számon. A mű árveréseken el-
ért leütési árai nagyban eltérnek 
egymástól, mivel kétféle változa-
ta jelent meg: egyrészt 1550 pél-
dány szecessziós félpergamen kö-
tésben, másrészt a  luxusváltozat, 
50 számozott példányban, merített 
papírra nyomtatva, pergamenkö-
tésben. Legutóbb 2013 decemberé-
ben a Központinál a  luxusváltozat 
egyik számozott példánya 80 ezer 
forinton beragadt, itt viszont egy 
eléggé viseltes, zilált állapotú pél-
dány a félpergamen kötésűek közül 
25 ezerről egészen 95 ezer forin-
tig szárnyalt – a széthullóban lévő, 
de szépen rendbe hozható kötetet 
ugyanis Kozma Lajos dedikálta. 
Természetesen ez lett az aukció re-
kordleütése, amely ugyancsak egy 
vételi megbízó tulajdonába került. 

HorvátH dezső

Árverés 90 Bt., Budapest

Dedikált Kozma-kötet az élen

Révész Béla: Találkozás Hamupipőkével, Budapest, 1909, Kozma Lajos rajzaival

Malonyay Dezső (szerk.):  
A magyar nép művészete, III.

Budapest, 1911
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Idôszaki kiállítások október 3. – november 7.
BUDAPEST 

A38 Kiállítóhely
Petőfi híd budai hídfő, ny.: H.–Szo. 11–19
a Stefan Haupt-gyűjtemény kiállítása,  X. 8–11.
Szigeti tamás: Valahol,  X. 15–31.

acb Galéria
VI., Király u. 76. Ny.: K.–P. 14–18
igor és ivan buharov,  X. 22-ig

acb Attachment
VI., Eötvös u. 2. Ny.: K.–P. 14–18
Szombathy bálint: Stemplik,  X. 22-ig

Art9 Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K.–P. 14–18
kama jackowska képzőművész,  X. 14 –XI. 5.
Pte Művészeti kar / design Hét,  X. 3–12.

ARTE Galéria
V., Ferenczy István utca 14. Ny.: K.–Cs. 12–20
Válogatás XX. századi magyar 
enteriőrfestményekből,  X. 16-ig

Barcsay Terem
VI., Andrássy út 69–71. Ny.: H.–P. 10–18, Szo. 10–13
Sváby Lajos gyűjteményes kiállítása,  X. 11-ig

Biksady Galéria
V., Falk Miksa u. 24–26. Ny.: H.–P. 10–18, Szo. 10–14
Ghyczy deenesh: Silent Mantra,  X. 3–18.

Brody Studios
VI., Vörösmarty u. 38. Ny.: bejelentkezésre
Lőrincz réka: Ékszer és installáció,  X. 4–20.

BTM – Budapest Galéria
III., Lajos u. 158. Ny.: K.–V. 10–18
inside express: kaulics Viola, kótun Viktor és 
Szentesi Csaba kiállítása,  X. 9. – XI. 9.
Halász Péter tamás képzőművész,  X. 9. – XI. 9.

BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108. Ny.: K.–V. 10–18
installációk a Fővárosi képtárban 1992–2014, 
 XI. 16-ig
Ybl Miklós: operaház – technika a kulisszák 
mögött,  X. 10. – 2015. I. 18.

BTM – Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12. Ny.: K.–V. 10–18
10. madeinhungary + 3. meed, HatÁrtaLaN 
deSiGN, design, antidesign és társadalmi 
design,  XI. 23-ig

Budapest Art Factory
XIII., Vizafogó u. 2. Ny.: H.–P. 10–18
Sabina Sakoh kiállítása,  X. 30-ig

Chimera-Project Gallery
VII., Klauzál tér 5. Ny.: K.–P. 15–18
Szabadesés / Free fall,  X. 24-ig
Protokoll,  X. 10–31.

CULTiRiS Galéria
XIII., Szt. István krt. 26. Ny.: H.–P. 10–19, Szo. 10–14
Szalay Zoltán: Visszanéző,  X. 18-ig

Csokonai Művelődési Központ, Palota Galéria
XV., Eötvös u. 64–66. Ny.: H.–P. 10–18
aknay jános festőművész kiállítása,  X. 10–31.

Deák Erika Galéria
VI., Mozsár u. 1. Ny.: Sze.–P. 12–18, Szo. 11–16
Moizer Zsuzsa – dolgok,  X. 11-ig

E-Galéria
V. Falk Miksa u. 8. Ny.: K.–P. 10–18
Simon endre festőművész és Simon Zsolt 
grafikusművész,  X. 19-ig

Erdős Renée Ház
XVII., Báthori u. 31. Ny.: K.–V. 14–18
M. Novák andrás,  X. 18-ig

Ericsson Galéria
IX., Könyves Kálmán krt. 11/b. Ny.: H.–P. 8–17

Gaál józsef: Persona fragmenta,  X. 19-ig

Erlin Galéria
IX., Ráday u. 49. Ny.: K.–P. 14–19

Vashiány,  X. 14-ig

Ezüstgaléria / MOM Park
XII., Dolgos u. 2/2. Ny.: H.–P. 11–18, Szo. 10–13

Gera Noémi és jermakov katalin ékszerei,  X. 4–15.

Faur Zsófi Galéria
XI., Bartók Béla út 25. Ny.: H.–P. 12–18, Szo. 10–13

Gábor Áron képzőművész,  X. 9. – XI. 10.

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
IX., Ráday u. 18. Ny.: K.–P. 10–18, Szo. 10–14

Mózes katalin, diane Sophrin, kováts albert: 
trió,  XI. 8-ig

Ferencvárosi Pincegaléria
IX., Mester u. 5. Ny.: K.–Szo. 10–18

Mata attila szobrászművész,  X. 21-ig

Fészek Galéria
VII., Kertész u. 36. Ny.: H.–P. 14–19

Horváth Éva Mónika – a tömegek,  X. 6–31.

Szabó attila – izomláz,  X. 14–31.

Százéves a képző- és iparművészeti 
Szakközépiskola fotó szakja,  X. 4–28.

komlós attila: a modern Pécs,  X. 16-ig

Fiktív Gastrogaléria
VIII., Horánszky u. 27. Ny.: H.–V. 12–24

dobos Éva képzőművész: Fiktív terek,  XI. 30-ig

FISE / Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
V., Kálmán Imre u. 16. Ny.: H.–P. 13–18

Magyar designtörténetek,  X. 7–31.

Forrás Galéria
VI., Teréz krt. 9. Ny.: H.–P. 12–18

Magyar László kárpátaljai festőművész,  X. 11-ig

Galéria IX
IX., Ráday u. 47. Ny.: H.–P. 10–18

a Pécsi tudományegyetem Művészeti kar 
tervezőgrafika szakos hallgatói,  X. 12-ig

Galéria 12 Kávézó és Borbár
XII., Hajnóczy J. u. 21. Ny.: H.–Szo. 14–22

Pálos anna képzőművész,  X. 6. – XI. 3.

Galéria 13 Soroksár
XXIII., Hősök tere 13. Ny.: Sze.–P. 14–18

Új generáció,  X. 31-ig

Galéria Lénia
II., Széher út 74. Ny.: K. 16–20, Szo. 14–18

Szakrális tájak, terek,  XI. 8-ig

Galéria Neon
VI., Nagymező u. 47. Ny.: H.–P. 14–18

koncz andrás: az avantgárd 35 évente 
újjászületik,  X. 8–31.

Gross Arnold Galéria
XI., Bartók Béla út 46. Ny.: Sze.–Szo. 11–21
torda-budapest,  X. 20-ig

Hegyvidék Galéria
XII., Városmajor u. 16. Ny.: H.–Szo. 10–18
Színminta, olajos György kiállítása,  X. 9–30.

Hotel Nemzeti Budapest
VIII., József krt. 4. Ny.: H.–P. 10–17
Horváth roland: Promenád,  X. 30-ig

Inda Galéria
VI., Király u. 34. Ny.: K.–P. 14–18
az egész mozgása,  X. 22-ig

Iparművészeti Múzeum
IX., Üllői út 33–37. Ny.: K.–V. 10–18
a bigot-pavilon,  XII. 31-ig
Pompa az asztalon,  X. 12-ig

Jászi Galéria
V., Arany János u.10. Ny.: H.–P. 10–18
Shakespeare 450 kiállítás – balla Margit, kass 
jános, reich károly, Szalay Lajos, Würtz Ádám, 
 X. 12-ig

Józsefvárosi Galéria
VIII., József krt. 70. Ny.: H.–P. 9–18, Szo. 9–13
a Százados úti Művésztelep nagyjai,  X. 15-ig

Kalman Maklary Fine Arts
V., Falk Miksa u. 10. Ny.: H.–P. 10–18
joseph Szabo,  X. 9. – XI. 7.

Kárászy Art Salon
XIII., Pozsonyi út 36. Ny.: bejelentkezésre
Fejér Gábor fotói: Fischer annie 100,  X. 15-ig

Kassák Múzeum
III., Zichy-kastély, Fő tér 1. Ny.: Sze.–V. 10–17
Lepsényi imre: kollektív ornamentika,   
2015.  III. 1-ig

Kiskép Galéria
I., Országház u. 15. Ny.: H.–V. 10–18
Magyar stúdió üvegbemutató és Sipos balázs 
üvegtervező művész,  X. 17–19.

Kisterem
V., Képíró u. 5. Ny.: K.–P. 14–18
kaszás tamás,  X. 12-ig
LiStiNG iii – csoportos kiállítás,  IX. 30-ig
Lóránt anikó,  X. 7–31.

Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. Ny.: H.–V. 10–18
Számvetés, kollektív kiállítás,  X. 12-ig
Nezzan: Góra orsolya festőművész és Somogyi 
emese szobrászművész,  X. 15. – XI. 5. 
Szél Ágnes fotóművész és kontur andrás 
kőszobrász,  X. 16. – XI. 5.

Knoll Galéria
VI., Liszt F. tér 10. Ny.: K.–P. 14–18.30, Szo. 11–14
Unicorn is More than Nation – the age of 
Nation,  XI. 22-ig

Koller Galéria
I., Táncsics Mihály u. 5. Ny.: H.–V. 10–18
európai akvarellek,  X. 31-ig 

Körmendi Galéria
V., Falk Miksa u. 7. Ny.: H.–P. 10–18
kemény Zoltán képzőművész,  X. 13–31.

KREA
V., Október 6. u. 18. Ny.: H.–P. 9–20
a portfóliótól a karrierig / Vizsgamunkák, 
 XII. 30-ig

KULTI-Karinthy Szalon
XI., Karinthy Frigyes út 22. Ny.: H.–P. 9–17
Gálhidy Péter szobrászművész,  X. 15-ig

Latarka Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: H.–P. 10–18
Minden van – csoportos kiállítás,  X. 15-ig
dimenziók – csoportos kiállítás,  X. 18–31.

Liget Galéria
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. Ny.: Sze.–H. 14–18

anna beata bohdziewicz: Fotónapló,  X. 9-ig

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Ny.: K. 10–20, Sze.–V. 10–18

tolvaly ernő életmű-kiállítása,  XI. 30-ig

az égbolt másik fele – Válogatás a Ludwig 
Múzeum gyűjteményéből,  X. 26-ig

Forradalom. anarchia. Utópia,  X. 17. – 2015. I. 4.

M Galéria
II., Marczibányi tér 5/a. Ny.: H.–P. 9–19

képek Samuel beckettről,  X. 19-ig

Fekete antónia: Családregény zsebkendőre,   
X. 28. – XI. 11.

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Ny.: H.–P. 14–19, Szo.–V. 11–19

Családi fotográfia – kiállítás a 120 éves Mai 
Manó Ház tiszteletére,  X. 9. – XI. 9.

Magyar Írószövetség
VI., Bajza u. 18. Ny.: bejelentkezésre

Siska-Szabó Hajnalka,  X. 16-ig

Magyar Műhely Galéria
VII., Akácfa u. 20. Ny.: H.–P. 10–17

beate Linne,  X. 8–31.

Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2. Ny.: K.–V. 10–18

tisztelet arnulf rainernek,  X. 15. – 2015. I. 4.

Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16. Ny.: K.–V. 10–18

aliza auerbach:  Túlélők, X. 21-ig

Melange / Jászi Galéria 
V., Markó u. 3. Ny.: H.–P. 11–18, Szo. 11–14

bálint endre monotípiái,  X. 18-ig

MissionArt Galéria
V., Falk Miksa u. 30. Ny.: H.–P. 10–18, Szo. 10–13

ÁtVÁLtoZÁSok Lossonczy 110: Lossonczy 
tamás és Lossonczy ibolya,  X. 15-ig

MissionArt Galéria
V., Balaton u. 4. Ny.: H.–P. 10–18, Szo. 10–13

Horváth Gábor: Spacemetal 3.0,  X. 28-ig

Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 22. Ny.: K.–P. 12–18

kondor attila, Mátyási Péter,  XI. 21-ig

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI., Ménesi u. 65. Ny.: Cs.–Szo. 10–18

„téli táj a tavaszban” – 120 éve született 
Molnár-C. Pál – emlékkiállítás,  2015. I. 31-ig

MUSEION No 1. Galéria
IX., Üllői út 3. Ny.: K.–P. 14–18
Nemzetközi kerámia Stúdió,  X. 12-ig
Vágó Szilvia és dora judit porcelánművészek, 
 X. 16. – XI. 7.

Műcsarnok
XIV., Dózsa Gy. út 37. Ny.: K.–V. 10–18, Cs. 12–20
Zilvinas kempinas: Ötödik fal,  XI. 2-ig

Műgyűjtők Háza
II., Zsigmond tér 13. Ny.: H.–P. 11–19, Szo. 9–14
kaposy k. Ödön hagyatéki kiállítása,  X. 11-ig
tamás ervin festőművész,  X. 17. – XI. 22.

Nádor Galéria
V., József nádor tér 8. Ny.: K.–P. 10–18
kovács Péter balázs: Szénfestmények,  X. 14-ig

Néprajzi Múzeum
V., Kossuth Lajos tér 12. Ny.: K.–V. 10–18
World Press Photo,  X. 31-ig

NextArt Galéria
V., Aulich u. 4–6. Ny.: K.–P. 12–18, Szo. 10–14
design Hét,  X. 3–11.

Óbudai Társaskör Galéria
III., Kiskorona u. 7. Ny.: K.–V. 15–19
Holtág: kerezsi Nemere és Nagy Csilla,  
 X. 15. – XI. 16.

Osztrák Kulturális Fórum
VI., Benczúr u. 16. Ny.: H., Sze. 10–19, K., Cs., P. 10–16
jelek – Fritz rautner,  X. 15-ig

Önképtár
I., Attila út 133. Ny.: K.–Cs. 15–17.30
Gábriel ajna, Mészáros Szabolcs, Schaller 
istván, Udvardy emese, Zsédely teréz,  X. 30-ig

Pagoda Galéria
XIV., Egressy út 17–21. Ny.: H.–P. 9–17
Peruzzi boglár,  X. 27-ig

Park Galéria
MOM Park, XII., Alkotás u. 53. Ny.: H.–V. 7–24
Csontó Lajos: run with me,  2015. IV. 1-ig

Parthenón-fríz Terem
VI., Kmety György u. 26–28. Ny.: H.–P. 10–18, Szo. 10–13
bohus Zoltán: reflexiók,  X. 11-ig

Petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi Mihály u. 16. Ny.: K.–V. 10–18
a zsoltártól a rózsaszín regényig – Fejezetek a 
magyar női művelődés történetéből,  XI. 25-ig

Platán Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: K.–P. 11–19
dorota buczkowska,  X. 19-ig
Minden van – csoportos kiállítás,  X. 15-ig

Ponton Galéria
I., Batthyány u. 65. Ny.: K.–Szo. 12–18
keresem Michaelt / Ékszer és fotó,  X. 7–31.

Radnóti Miklós Művelődési Központ / RaM
XIII., Kárpát u. 23. Ny.: H.–V. 9–21
Lukács Ágnes,  X. 9. – XI. 4.

Raiffeisen Galéria
V., Akadémia u. 6. Ny.: H.–V. 10–18
Szigethy anna: Plaisir fekete-fehéren,  XI. 2-ig

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
VI., Nagymező u. 8. Ny.: H.–V. 11–19
bőrödön viseled. társadalmi konstrukciók 
vizuális kódjai,  XI. 2-ig

Scheffer Galéria
XI., Kosztolányi D. tér 4. Ny.: H.–P. 14–18

Haász Ágnes képzőművész,  X. 15-ig

Supermarket Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 17. Ny.: K.–P. 14–19

Hurrikán Press bemutatkozó kiállítása,  X. 24-ig

Symbol Art Galéria
III., Bécsi út 56. Ny.: H.–V. 12–19

Naomi devil festőművész,  X. 7–14.

thury Levente keramikusművész,  XI. 1-ig

Crosstalk Video art Festival,  X. 21-ig

Szatyor Bár és Galéria
XI., Bartók B. út 36. Ny.: H.–P. 10–20

Pseudo Personas – társulásos kiállítás,  XI. 23-ig

Szél Galéria
III., Szél u. 11–13. Ny.: H.–P. 10–18

Szlaukó László képzőművész,  X. 30-ig

Szépművészeti Múzeum
XIV., Dózsa Gy. út 41. Ny.: K.–V. 10–18, Cs. 10–22

rembrandt és a holland arany évszázad 
festészete,  X. 31. – 2015. II. 15.

ilona keserü ilona / Cangiante,  XII. 14-ig

Szlovák Intézet
VIII., Rákóczi út 15. Ny.: H.–Cs. 10–16, P. 10–14

Michal Milan Harminc. a szlovák építészet 
alapítójának élete,  X. 19-ig

Tat Contemporary Art Gallery
V., Semmelweis u. 17. Ny.: K.–P. 14–19

Gulyás andrea festőművész,  X. 16. – XI. 5.

TELEP
VII., Madách út 8. Ny.: H.–P. 12–02, Szo. 16–02

oCCUPatioN – in dust real,  X. 25-ig

TOBE Gallery
XIII., Herzen u. 6. Ny.: H.–P. 12–18

aGeS : CHaNGeS, Claudia kraus fotóművész, 
Vági Flóra ékszertervező,  X. 7–31.

Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41. Ny.: K.–V. 16–19

Csákány istván: dioráma,  X. 19-ig

Tranzit Art Cafe
XI., Bukarest és Ulászló utca sarok, ny.: H.–V. 9–11

Szárnyasdoboz,  X. 31-ig

Tranzit / Majakovszkij 102
VI., Király u. 102. Ny.: H.–P. 10–18

Nyitott kapuk, király tamás ’80s,  X. 10. – XI. 28.

TRAPÉZ
V., Henszlmann Imre u. 3. Ny.: K.–P. 14–18

Ulbert Ádám: Spiritus,  X. 17-ig

Újlipótvárosi Klub Galéria
XIII., Tátra u. 20/b. Ny.: H.–P. 9–17

Gyémánt László és négy tanítványa,  X. 9. – XI. 3.

Újpest Galéria
IV., Árpád út 66. Ny.: H.–P. 11–18, Szo. 9–18

Magyar Festők társasága: Friss üzenet 2.,  X. 10–25.

Várfok Galéria
I., Várfok u. 11. Ny.: K.–Szo. 11–18
aatoth franyo: táj fuldokló férfivel… vagy 
majdnem,  X. 11-ig
Szirtes jános jubileumi retrospektív kiállítása, 
 X. 22. – XI. 23.

Várfok Project Room
I., Várfok u. 14. Ny.: K.–Szo. 11–18
Czigány Ákos: Genezis,  X. 11-ig
Szirtes jános jubileumi retrospektív kiállítása, 
 X. 22. – XI. 23.

Várnegyed Galéria
I., Batthyány u. 67. Ny.: K.–Szo. 11–18
jankovics Marcell: Madách 150,  X. 31-ig

Vigadó
V., Vigadó tér 2. Ny.: H.–P. 10–18
Somogyi Győző életmű-kiállítása,  X. 4. – XI. 23.
Finta józsef építész,  XI. 9-ig

VILTIN Galéria
V., Széchenyi u. 3. Ny.: K.–P. 12–18, Szo. 11–17
kovács attila: idő-Geometriák,  X. 25-ig

Vízivárosi Galéria
II., Kapás u. 55. Ny.: K.–P. 13–18, Szo. 10–14
Szekeres béla emlékkiállítása,  X. 3–24.

Werk Akadémia
VIII., Salétrom u. 4. Ny.: V.–P. 14–19
törpék kora – kortárs művészeti projekt,  X. 5–10.

VIDÉK
BAJA
Művészetek Háza, Árpád tér 1.
kilencágú korona képzőművész csoport 
kiállítása,  X. 18. – XI. 16.

BALASSAGYARMAT
Mikszáth Művelődési Központ, Rákóczi út 50.
Hámori anett kiállítása,  X. 30-ig

BALATONFÜRED
Vaszary-villa, Vaszary Galéria, Honvéd u. 2–4.
Magyar művészek itáliában 1810–1860,  XI. 16-ig

BÉKÉSCSABA
Munkácsy Emlékház, Gyulai út 5.
Ujházi Péter festőművész,  X. 17. – XI. 8.
Csabagyöngye Kulturális Központ, Széchenyi u. 4.
Vágréti jános festőművész-tanárra emlékezünk, 
 X. 17. – XI. 2.
Munkácsy Mihály Múzeum, Széchenyi u. 9.
oroján istván képzőművész kiállítása,  X. 12-ig

DEBRECEN
MODEM, Baltazár Dezső tér 1.
birkás Ákos: a festő dolga,  X. 12. – 2015. II. 8.
erwin olaf: körhinta,  X. 26. – 2015. II. 1.
asztalos Zsolt kiállítása,  X. 5. – XI. 2.
Belvárosi Galéria, Kossuth u. 1.
Grafikusművészek ajtósi dürer egyesülete,  X. 19-ig
Hajdú-bihar Megyei Őszi tárlat,  X. 24-ig
Józsai Közösségi Ház, Szentgyörgyfalvi u. 9.
balogh istván, borbély imre Zsolt, takács Péter 
fotókiállítása,  X. 7–31.
Déri Múzeum, Déri Tér 1.
ethno-trezor,  X. 31-ig
Hal Köz Galéria, Hal köz tér 3.
Három év – válogatás a galéria művészeinek 
anyagából,  X. 22-ig

DUNAÚJVÁROS
Intercisa Múzeum / Pepper Art Project, Városháza tér 4.
Fészek: kim Corbisier emlékkiállítása,  X. 22-ig

EGER
Kepes Intézet, Széchenyi u. 16.
Utak a teljesség felé – Hamvas béla és a XX. 
századi képzőművészet,  X. 11. – 2015. I. 31.

ESZTERGOM
Vármúzeum, Rondella Galéria, Szent István tér 1.
a 19. esztergomi Fotográfiai biennále táj-
Élmény című pályázatának kiállítása,  X. 14-ig

GYŐR
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 
Esterházy-palota, Király u. 17.
Vojnich erzsébet retrospektív kiállítása,  X. 26-ig
baráti kristóf fotókiállítása,  X. 31-ig
Magyar Ispita, Váczy Péter Gyűjtemény, Nefelejcs köz 3.
Csurák erzsébet iparművész,  X. 26-ig

KAPOSVÁR
Vaszary Képtár, Csokonai u. 1.
belső utak. a Nagy Miklós-gyűjtemény,  X. 17-ig

KECSKEMÉT
Magyar Fotográfiai Múzeum, Katona J. tér 12.
Féner tamás: Fotográfiák,  XI. 15-ig
Katona József Múzeum / Cifrapalota, Rákóczi út 1.
„Így! Most már lőhetnek… köszönöm!” – 
Mednyánszky László, Farkas istván és Nagy 
istván az i. világháborúban,  XII. 21-ig
Kulturális és Konferencia Központ, Deák Ferenc tér 1.
Farkas istván szénrajzai (1925–1932),  X. 31-ig
Dán Intézet, Zimay László u. 4.
kalmár Pál szobrászművész,  XI. 7-ig

KESZTHELY
Helikon Kastélymúzeum, Kastély u. 1.
boros Zoltán: Vad a vásznon,  XI. 30-ig

LEÁNYFALU
Aba-Novák Galéria, Móricz Zs. út 124.
jovián György,  X. 15. – XI. 8.

MISKOLC
Miskolci Galéria, Rákóczi u. 2.
duncsák attila festőművész,  X. 18-ig
ifj. kunt ernő fotói,  X. 25-ig
kUNSZ: GrUNd,  XI. 22-ig
kunt ernő festőművész,  X. 22. – XI. 22.
Teátrum Pincehely Galéria, Déryné u. 3.
Complementum i. / kortárs képző- és 
iparművészek,  X. 9–31.
Feledy-Ház, Deák tér 3.
Petneki Áron grafikatörténeti sorozata,  X. 31-ig
Petró-Ház, Hunyadi u. 12.
torok Sándor képzőművész,  X. 24-ig

PAKS
Paksi Képtár, Tolnai út 2.
Loránt anikó és kaszás tamás,  XI. 16-ig
Vécsei júlia: Hintalét,  XI. 16-ig

PÉCS
Zsolnay Negyed, Zsolnay Vilmos u. 37.
Szirtes jános jubileumi retrospektív kiállítása, 
 XI. 23-ig

Pécsi Galéria, Széchenyi tér
bencsik istván szobrászművész,  X. 17. – XI. 23.
Janus Pannonius Múzeum, Káptalan u. 5.
Leonardo, a reneszánsz zseni,  X. 31-ig
Cella Septichora, Szent István tér
Funkcionális átváltozások – az Ulupuh Zagreb 
kiállítása,  X. 20. – XI. 2.

PÉCSBAGOTA
Petőfi Sándor u. 15.
FÜLkÉk / holland és magyar művészek,  XI. 30-ig

SZEGED
REÖK, Tisza Lajos krt. 56.
Fehér László,  XI. 23-ig
32. Magyar Sajtófotó kiállítás,  XI. 9-ig

SZÉKESFEHÉRVÁR
Szent István Király Múzeum, Országzászló tér 3.
türelemjáték: Varga Gábor Farkas,  2015. I. 25-ig
Új Magyar Képtár, Megyeház u. 17.
a teázás szokásától a félelmetes sárkányokig – 
keleti porcelánok,  X. 31-ig
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Oskola u. 10.
Fehérvár ló- és lovas szobrai, kisplasztikák és 
dokumentumfotók,  XII. 31-ig
Szent István Király Múzeum, Rendház, Fő u. 6.
a Seuso-kincs,  X. 4. – 2015. I. 15.

SZENTENDRE
MűvészetMalom, Bogdányi út 32.
Labirintus / a Magyar alkotóművészek 
országos egyesületének kiállítása,  XII. 31-ig
Pajor Kúria, Kossuth Lajos u. 5.
ÖrÖkSÉG3d,  XII. 31-ig
Vajda Lajos Stúdió, Péter Pál u. 6.
H. N. Mira – egy lappangó életmű,  X. 12-ig

SZENTES
Művelődési Központ, Tóth József u. 10–14.
XX. alföldi Fotószalon,  X. 20-ig

SZIGETSZENTMIKLÓS
Városi Galéria, Tököli út 19.
Őszi tárlat,  X. 26-ig

SZOLNOK
Aba-Novák Agóra, Hild tér 1.
Verebes György festőművész,  XII. 15-ig
bronzöntő Szimpózium és baksai józsef,  XII. 15-ig
Szoboszlai Galéria, Jókai u. 1.
Svédasztal: Lous Stuijfzand, Lóránt jános 
demeter kiállítása,  X. 17. – XI. 10.
Kert Galéria, Gutenberg tér 12.
Szurcsik józsef képzőművész,  X. 18. – XI. 15.
Szolnoki Galéria, Templom út 2.
Szolnoki képzőművészeti társaság,  X. 18. – XII. 15.

SZOMBATHELY
Szombathelyi Képtár, Rákóczi u. 12.
kondor jános: időrétegek,  XI. 16-ig

TIHANY
KOGART Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Válogatás a Patkó imre- és a Pán–Mezei-
gyűjteményből,  X. 5. – 2015. I. 4.

VÁC
Madách Művelődési Központ, Dr. Csányi L. krt. 63.
Farkas andrás illusztrációi,  XI. 3-ig

VESZPRÉM
Csikász Galéria, Vár u. 17.
Horváth Lajos festőművész,  X. 25-ig
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Vár u. 3–7.
bob bonies maximal-minimal-works,  X. 18-ig
László Károly Gyűjtemény, Vár u. 29.
a dolgok állása,  X. 26-ig

KÜLFÖLD
AMSZTERDAM
Hermitage Amsterdam
dining with the tsars. Fragile beauty from the 
Hermitage,  2015. III. 1-ig

BÁZEL
Fondation Beyeler
Gustave Courbet,  2015. I. 18-ig

BÉCS
Albertina
Miro: From earth to Sky,  2015. I. 11-ig
arnulf rainer,  2015. I. 6-ig
mumok
Cosima von bonin,  2015. I. 18-ig
die Gegenwart der Moderne,  2015. II. 8-ig
jenni tischer,  X. 18. – 2015. II. 1.
Kunsthistorisches Museum
arcimboldo,  2015. II. 15-ig
Leopold Museum
100 Master drawings from the Leopold 
Collection,  X. 20-ig
21er Haus
Peter baum fotói,  X. 19-ig
Fritz Wotruba: Hommage à Michelangelo,  X. 26-ig
adriana Lara,  X. 26-ig
Peter Weibel,  X. 17. – 2015. I. 11.
Essl Museum
osztrák modernek,  X. 19-ig
MAK
Pae White,  X. 12-ig
Bank Austria Kunstforum
toulouse-Lautrec,  X. 16. – 2015. I. 25.
KunstHausWien
Lillian bassman & Paul Himmel,  X. 16. – 2015. II. 8.
Belvedere
Hagenbund. ein europaisches Netzwerk der 
Moderne (1900 bis 1938),  X. 11. – 2015. II. 1.
Westlicht
World Press Photo 14,  X. 12-ig

BERLIN
Neue Nationalgalerie
Moshe Gershuni: No Father No Mother,  XII. 31-ig
david Chipperfield: Sticks and Stones,  XII. 31-ig
Hamburger Bahnhof
Wall Works,  2015. I. 11-ig
Museum für Fotografie
Helmut Newton, alice Springs,  XI. 16-ig

BILBAO
Guggenheim Museum Bilbao
ragnar kjartansson: the Visitors,  XI. 2-ig
BRÜSSZEL
Palais des Beaux-Arts (BOZAR)
Michelangelo Pistoletto,  XII. 31-ig
CHICAGO
Art Institute of Chicago
jesús rafael Soto,  X. 6. – 2015. III. 15.
Museum of Contemporary Art
alexander Calder,  2015. V. 10-ig
FIRENZE
Palazzo Strozzi
Picasso és a spanyol modernek,  2015. I. 25-ig
FRANKFURT
Stadel Museum
raphael to titian,  X. 8. – 2015. I. 11.
Museum für Moderne Kunst
Subodh Gupta,  2015. I. 18-ig
GENT
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK)
François Morellet,  2015. I. 11-ig
Schwind Foundation: jean Schwind 
retrospective,  2015. I. 11-ig
GRAZ
Neue Galerie Graz
the Private Perspective,  X. 26-ig
die kunst des Herrn Nestler,  X. 24. – 2015. II. 22.
Kunsthaus Graz
katharina Grosse,  X. 12-ig
Grazer Kunstverein
ian Wilson,  XI. 23-ig
HÁGA
Gemeentemuseum Den Haag
asian art and dutch taste,  X. 26-ig
HUMLEBAEK
Louisiana Museum of Modern Art
olafur eliasson,  2015. I. 4-ig
emil Nolde,  X. 19-ig
ISZTAMBUL
Istanbul Museum of Modern Art
Visual arts and Music in turkey,  XI. 27-ig
KÖLN
Museum Ludwig
LUdWiG GoeS PoP,  2015. I. 11-ig
KREMS
Kunsthalle Krems
Marta jungwirth,  XI. 2-ig
LONDON
Tate Britain
Late turner, Painting Set Free,  2015. I. 25-ig
Phyllida barlow,  X. 19-ig
Tate Modern
Malevics,  X. 26-ig
Sigmar Polke,  X. 9. – 2015. II. 8.
National Gallery
rembrandt: the Late Works,  X. 15. – 2015. I. 18.
National Portrait Gallery
Virginia Woolf,  X. 26-ig
Royal Academy of Arts
dennis Hopper,  X. 19-ig
British Museum
ancient lives, new discoveries,  XI. 30-ig
Ming: 50 years that changed China,  2015. I. 5-ig
LOS ANGELES
J. Paul Getty Museum, Getty Center
in Focus: tokyo,  XII 14-ig
Los Angeles Country Museum of Art
african Cosmos: Stellar arts,  XI. 30-ig
MADRID
Museo Thyssen–Bornemisza
alma-tadema and Victorian Painting in the 
Pérez-Simón Collection,  X. 12-ig
Hubert de Givenchy,  X. 22. – 2015. I. 18.
Museo del Prado
Cano, Murillo and Goya,  X. 30. – 2015. II. 8.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
kerry james Marshall,  X. 26-ig
MÜNCHEN
Haus der Kunst
Georg baselitz,  2015. II. 1-ig
NEW YORK
Metropolitan Museum of Art
the Pre-raphaelite Legacy, british art and 
design,  X. 26-ig
Museum of Modern Art
the Paris of toulouse-Lautrec,  2015. III. 22-ig
Guggenheim Museum
kandinsky before abstraction, 1901–1911, 
 2015. III. 1-ig
PÁRIZS
Musée du Louvre
Medieval Morocco. an empire from africa to 
Spain,  X. 17. – 2015. I. 19.
Claude Lévéque,  2015. I. 2-ig
Pompidou
Marcel duchamp,  2015. I. 5-ig
Plural Modernities from 1905 to 1970,   
2015. I. 26-ig
Musée d’Orsay
Sade: attaking the Sun,  X. 14. – 2015. I. 25.
emile bernard,  2015. I. 5-ig
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris/ARC
Sonia delaunay,  X. 17. – 2015. II. 22.
Galeries Nationales du Grand Palais
Niki de Saint Phalle,  2015. II. 2-ig
RÓMA
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (MaXXI)
immigrant Songs,  X. 20-ig
open Museum, open City,  X. 24. – XI. 30.
SALZBURG
Museum der Moderne Salzburg-Mönchsberg
kunst/Geschichten,  X. 26-ig
SAN FRANCISCO
Legion of Honor
Matisse and the artist’s book,  X. 12-ig
STUTTGART
Kunstmuseum Stuttgart
bernard Frize,  XI. 15-ig
SZENTPÉTERVÁR
State Hermitage Museum
Manifesta 10.,  X. 31-ig
VELENCE
Palazzo Grassi
Prima Materia,  XII. 31-ig
Peggy Guggenheim Collection
azimut/h: Continuity and the New,  2015. I. 19-ig
Ca’ Corner Della Regina
Fondazione Prada, art or Sound,  XI. 3-ig
WASHINGTON
National Gallery of Art (NGA)
andrew Wyeth,  XI. 30-ig
ZÁGRÁB
Museum of Contemporary Art (MSU)
julije knifer,  XII. 6-ig
ZÜRICH
Kunsthaus Zürich
Ferdinand Hodler, jean-Frédéric Schnyder, 
 2015. IV. 26-ig
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Kitekintő

Wismut Kunstsammlung, Chemnitz

Szovjet–NDK műgyűjtemény gazdára vár
Az Érchegység szász és türingiai 
részein a  II. világháború után in-
dult meg az  uránbányászat, szigo-
rú titoktartás mellett, szovjet irá-
nyítással. Hadi kártérítés gyanánt 
a  szovjet atombomba gyártásá-
hoz termelték itt ki a  nyersanya-
got. A tárnák megnyitásához falvak 
tucatját tüntették el, a  lakosságot 
munkatáborokba kényszerítették. 
A  helyzet 1946-tól normalizáló-
dott, amikor a frissen megválasztott 
üzemi tanácsok is részleges véle-
ményezési jogot kaptak. 1954-ben 
Wismut (bizmut) fedőnévvel létre-
jött az  SDAG (Sowjetisch-Deutsche 
Aktiengesellschaft) szovjet–német 
részvénytársaság, amely hamaro-
san az Egyesült Államok, Kanada és 
a  Szovjetunió után világviszonylat-
ban is a negyedik legnagyobb urán-
kitermelő és -feldolgozó mamutvál-
lalkozássá nőtte ki magát.

Az 1959-es első bitterfeldi írókon-
ferencia jelölte ki a  nagyvállalatok 
számára a  később fogalommá vált 
ún. „bitterfeldi utat”: az élet és a mű-
vészet különállását, a „nép és a mun-
kásosztály közötti elidegenedést” fel-
számolandó a  képzőművészet terén 
„népi művészeti” versenyeket, esti is-
kolákat, rajzköröket és festőtanfolya-
mokat szerveztek az amatőröknek. 
Az  oktatásukra kijelölt művésztaná-
rok pedig a  tárnákba is ellátogattak 
a növendékekkel helyszíni vázlatokat 
készíteni, hogy közelebb kerüljenek 
a termelőmunkához. Az NDK kultu-
rális minisztériumának egy 1977-es 
rendelete alapján a Wismut különle-
ges státust és teljes önállóságot ka-
pott a kulturális és szociális alapjába 

folyósított évi egymillió keletnémet 
márka elköltésére.

Az első amatőr festőkör 1952-től 
működött Cainsdorf bányásztele-
pülésen a  legkülönfélébb életkorú 
és foglalkozású tagokkal, akiknek 
a vállalat vásárolt meg minden szük-
séges anyagot, helyet pedig előbb 
a  művelődési házban, majd bérelt 
műtermekben biztosított számuk-
ra. Kezdetben csak a  bányászat je-
lentett ihlető témát, ám a  hatvanas 
évektől már megjelent a  természe-
ti táj, a köznapi életből vett zsáner-
jelenet, a  portré vagy a  csendélet 
is. A hetvenes évektől a  festészet és 
a grafika mellett már a kőszobrászat, 
a textil, a kerámia, a fafaragás, a fém-
plasztika, a fotó és a film is szerepelt 
a  választható lehetőségek között, 
művelőik pedig évenként üzemi fesz-
tiválokon és a bányásznapon mutat-
kozhattak be a  nyilvánosság előtt. 
1976-tól vállalati „szovjet–német 

kulturális munkabizottság” gondos-
kodott az  amatőr csoportok kölcsö-
nös nemzetközi cserelátogatásairól, 
más „baráti országokat” is beleértve.

Komoly szakmai színvonal-emel-
kedést jelentett, amikor a  Wismut 
állandó támogatói és partneri kap-
csolatokat épített ki olyan intéz-
ményekkel, mint a  lipcsei grafikai 
és könyvművészeti főiskola vagy 
a drezdai képzőművészeti akadémia. 
Az itteni híres professzorok egyrészt 
laikus tehetségeket fedezhettek fel és 
készíthettek elő a  sikeres egyetemi 
felvételire, másrészt a rangidős mes-
terek (mint Heinrich Witz, Werner 
Tübke, Hans Hattop, Ernst Hecker, 
Bernhard Heisig, Edgar Klier, Carl 
Kuhn) munkái bekerülhettek a válla-
lati kollekcióba. 1979 decemberében 
nemzetközi művésztelepet szervez-
tek a vállalat üdülőjében a Keleti-ten-
gernél, Usedom szigetén, amelyen 
15 magyar, lengyel és bolgár vendég 
dolgozott együtt a keletnémet kollé-
gákkal, majd 170 festmény, grafika 
és plasztika erejéig közös kiállítá-
son mutatkoztak be a helyi Wismut-
galériában. A  sikeren felbuzdulva 
a  kettős állami vezetésű nagyválla-
lat 1983-tól kezdeményezte a  szov-
jet és a  keletnémet képzőművész 
szövetség megállapodását, hogy alko-
tótáborában kétévenként egy-egy hó-
napra pályakezdő profikat fogadhas-
son. Szállás, teljes ellátás és műterem 
mellett ezer NDK-márkás ösztöndí-
jat is adott, cserébe legalább egy-egy 
ott készült munkát kért. A négy mű-
vésztelep nyomán félszáznyi újabb 
mű került a  kollekcióba; a  vájárok 
munkájának megörökítése mellett 

az  arra érdemes bányászok portréit 
is megrendelték a  fiatal alkotóktól. 
A gyűjtemény gyarapításának eszkö-
zei közé tartozott még a szerződéskö-
tés egy-egy konkrét műre; közvetlen 
vásárlás műteremből vagy tárlatról; 
külföldi (főleg szovjet) tanulmány-
utak finanszírozása; a  két szász fő-
iskola növendékeinek támogatása te-
matikus grafikai albumok kiadására, 
és így tovább.

1968-tól 1983-as disszidálásái g 
szorosan kötődött a  Wismuthoz 
Werner Petzold, a  hivatalos ideoló-
giát és „állami művészetet” teljes 
mellszélességgel támogató, Lipcsé-
től Gerán át Berlinig pedagógiai ál-
lásokat és vezető pozíciókat halmo-
zó, tehetséges Heisig-tanítvány. Ám 
ezalatt a  cég széles beszerzési ská-
lájának peremén – az állami műke-
reskedelmi hálózat közvetítésével 
– elfértek olyan kísérletező kedvű, 
nonkonformista alkotók is, mint 

a  később neves ellenzéki aktivistá-
vá és politikussá lett Bärbel Bohley.

A Wismut GmbH leltárjában 
– a  valóságban Chemnitz, Aue, 
Königstein és Ronneburg vállalati 
épületeiben elosztva, valamint Bad 
Schlema uránkitermelési gyűjtemé-
nyének és a bochumi német bányá-
szati múzeumnak kölcsönözve – je-
lenleg 4158 mű szerepel, ebből 80 
százalék grafika, 8 százalék egyedi 
rajz, 7 százalék festmény, de van-
nak plasztikai munkák és fotográ-
fiák is (85, illetve 95 darab). A pa-
pír alapú sokszorosított alkotások 
dominanciáját a műfajnak az NDK-
ban általános elterjedtsége, magas 
színvonalú oktatása és a  nagy pél-
dányszám magyarázza, de a  dupli-
kátumok kivonása után is több mint 
2100 levonat maradt. Másfélszáz té-
tel „igazoltan hiányzik”, mert 1989 
előtt ezeket egyes munkatársaknak 
és funkcionáriusoknak ajándékoz-
ták. A rendszerváltással a korábban 
állami vállalatoknál eljött a  „kép-
rombolás” ideje is: egyes műveket 
kidobáltak, mozdíthatatlan monu-
mentális alkotásokat szétvertek, 
vagy (szerencsés esetben) óvatosan 
lebontottak. Ez utóbbi történt Wer-
ner Petzold Az  atomenergia békés 
felhasználása című, 16 méter magas 
és 12 méter széles zománcképével 
is, amely 1972–1974 között került 
a paitzdorfi bányaüzem külső hom-
lokfalára. A 2,5 tonnás alkotás ma 
is az  ország legnagyobb szabadtéri 
műve, amelyet eredeti helyszínén, 
de átmenetileg raktárban őriztek. 
A  művészt 2006-ban bízták meg 
a  restaurálási munkálatok irányítá-

sával, és 2009 szeptemberében egy 
ipari terület rekultiválása alkalmá-
ból, Löbichau község térségében, 
egy gyalogos és kerékpáros utakkal 
behálózott park közepén, az autópá-
lyához közeli magaslaton ismét fel-
állították az alkotást – itt még döb-
benetesebb a hatása.

Kezelői szerint a zárt gyűjtemény 
további gyarapodása legfeljebb a 
lappangó művek felbukkanásával 
vagy ajándékozásokkal képzelhe-
tő el, de egyelőre nem tudni, hol 
és kinek a  tulajdonában talál vég-
leges helyére a  monstre kollekció. 
A  rendszerváltás után csírájukban 
elhaltak a kapcsolatfelvételi kísérle-
tek az  orosz partnerekkel. A  szász 
és a  türingiai tartomány példásan 
együttműködik ugyan, de mivel kü-
lön-külön is anyagi gondokkal küsz-
ködnek, így távlatilag csak a szövet-
ségi támogatásban bízhatnak.

Wagner istván

Werner Petzold Az atomenergia békés felhasználása című falképének 
1974-es felépítése

Előtérben Werner Petzold rajzolás közben,  
1970-es évek közepe
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(folytatás az 1. oldalról)
A skót szcéna vitalitását illusztráló 
kiállításfolyam epicentruma Edin-
burgh (17 tárlat), a  projekttel kap-
csolatban legtöbbet emlegetett vá-
ros azonban Glasgow (20 kiállítás), 
amely a  vizuális kultúra fellegvára-
ként jelenik meg. A vizsgált időszak-
ban a Glasgow School of Art (GSA) 
képzéseiről kikerült művészek való-
sággal uralták a  brit szcénát. A  leg-
tekintélyesebb brit kortárs művésze-
ti elismerés, a  Turner-díj nyertese 
1996-ban a GSA-ben végzett Douglas 
Gordon volt, aki valóságos lavinát in-
dított el. A vizuális kultúra lakmusz-
papírjának is tekintett Turner-díj je-
löltjei és nyertesei között továbbra is 
feltűnően felülreprezentáltak a GSA-
hez kötődő művészek, az  idei négy 
jelölt közül három ismét innét került 
ki. Mintha a skót kreativitás a GSA-
ből áradna ki; vannak, akik ennek 
kapcsán egyenesen „glasgow-i cso-
dáról” beszélnek. A  város művésze-
ti infrastruktúrája az 1990-es Európa 
Kulturális Fővárosa projekt kapcsán 
fejlődött látványosan. A  GSA 1990-
es évek végén indított Enviromental 
Art szakja szintén katalizátornak bi-
zonyult, az  itt végzettek első hullá-
ma nemzetközi szinten is ismertté és 
meghatározóvá vált, és az intézmény 
azóta is ontja a sikertörténeteket.

A Generation által felölelt időszak 
skót szcénájának nincs egységes ar-
culata, témában, megközelítésben 
vagy attitűdben megragadható jel-
lege (ellentétben az azonos időszak-
ban megjelent londoni Young British 
Artists művészeivel). Ha minden-
képpen vezérfonalat keresünk, ak-

kor a nyomok a barkácsesztétika és 
a zene felé vezetnek – de nem a skót 
dudához, hanem a  független zenei 
színtérhez. Sok képzőművész mű-
ködik zenészként is, vagy működik 
együtt zenészekkel: a  GSA-n okta-
tó Ross Sinclair dobosként is ismert, 
a zene számtalan formában köszön 
vissza műveiben. Jim Lambie szin-
tén zenekarban játszik, és egy glas-
gow-i raktárból kialakított klubot 
működtet. Pszichedelikus munkái-
ban a  populáris zene a  vezérmotí-
vum. Sophie Macpherson és Luke 
Fowler kísérleti zenekarokban ját-
szik, Douglas Gordon pedig a helyi 
független zenei szcéna legendás csa-
patával, a Mogwai-jel közösen készí-
tette el Zidane-ról forgatott epikus 
videóját.

Az egyfajta nemzeti biennále ér-
zetét keltő Generation skótkockás 
ernyője alá beterelt művészek nem 
szükségszerűen skót származásúak, 
de mindannyian Skóciában élnek 
és alkotnak (vagy tették ezt pályá-
juk egy-egy meghatározó szakaszá-
ban), tehát a  szelekció nem szűken 
vett nemzeti, hanem geográfiai ala-
pú. Ha valaki ismeri a  nemzetközi 
művészeti mezőnyt, de eddig nem 
„skót aspektusból” követte, akkor 
meglepődhet a  kiállítások résztve-
vőinek összetételén, és a  globális 
színtér korában zavarba jöhet attól, 

ha hirtelen azt érzi, határokat kell 
meghúznia fejben, és egy-egy brit 
művészt skót alkotóként kellene új-
radefiniálnia.

Anakronisztikus gesztusnak te-
kinthető ez? Akkor, amikor a  Ve-
lencei Biennálén (is) egyre több 
művész és kurátor érzi problemati-
kusnak, hogy nemzeti színekkel át-
itatva jelenjen meg, ezért pavilon-
cserével, vagy „vendégművészek” 
alkalmazásával próbál felülkereked-
ni a nemzetire szabott, elaggottnak 
tűnő struktúrán? A Skóciát beháló-
zó kiállításdömping számára azon-
ban nem a  nemzetközi művészet 
nomádjai jelentik a  célközönséget: 
ez a skót lakosság egy szélesebb ré-
tegét próbálja elérni, a  tanuló ifjú-
ság bevonására pedig különösen 
nagy hangsúlyt fektet. A  skót mű-
vészeti szcéna a nemzeti büszkeség 
és az  ünneplés tárgya, jól kommu-
nikálható sikertörténet, amit az  is 
bizonyít, hogy az  ingyenesen láto-
gatható kiállításokat májustól szep-
tember közepéig félmillióan keres-
ték fel. A helyi kulturális és politikai 

vezetés jelentős összegeket fektet 
a képzőművészetbe, melyet nemze-
ti értéknek („ők a mi művészeink”) 
és persze turistacsalogatónak is te-
kint. A  Generationre árnyékként 

vetült, hogy az  elszakadásról dön-
tő referendum kampányidőszakával 
átfedésben zajlott, így óhatatlanul is 
a nemzeti érzemények hordozójává 
és propagálójává vált, mintegy meg-
előlegezve az ország felosztását.

A szigetország szétszakításáról 
tartott referendum a  skót patrió-
ták szempontjából nem járt siker-
rel, a demokráciáról azonban kide-
rült, hogy kicsattanó egészségnek 
örvend ezen a tájon. Egy nyugodt, 
hétköznapi szinten keveset politi-
záló társadalomban azonban meg-

jelentek a  törésvonalak, és félő, 
hogy még hosszú ideig láthatók is 
maradnak.

A skóciai kulturális élet szerep-
lői – meglepő módon – inkább 
elszakadáspártiak voltak, egy ré-
szük Yestival címen kampányt is 
folytatott. Ám lehet, hogy itt is 
csak az  volt megfigyelhető, mint 
a  társadalom más szegmenseiben: 
az  elszakadás mellett lándzsát törő 

Yes-kampány lényegesen erőtelje-
sebb volt, többen vállalták fel, mint 
a  No-t, ami „negatív üzenetnek” 
is tűnhetett. Ezért hívei közül so-
kan ódzkodtak fennen hirdetésé-
től. Tovább árnyalja a  képet, hogy 
míg a progresszív, társadalmilag ér-
zékeny és művészettörténeti szem-
pontból releváns művészet hagyo-
mányosan a  baloldali értékek (és 
a nemzetköziség) iránt elkötelezett, 
addig Skóciában a kulturális hagyo-
mány inkább a  nemzeties és füg-
getlenségpárti művészeket tekinti 
mértékadónak, az irodalomban pél-
dául a  nemzeti szimbólumként ke-
zelt Robert Burnstől a mai skót kul-
túra számtalan szegmensére kiható 
Irwin Welshig. A referendum előtti 
napon olyan zenészek léptek fel egy 
függetlenséget támogató koncer-
ten, mint a  Douglas Gordonnal is 
együttműködő és a glasgow-i művé-
szeti szcénára erősen ható Mogwai 
vagy a  GSA-n végzetteket is tagjai 
között tudó Franz Ferdinand.

Skóciában sokan úgy érzik, hogy 
a referendum nem alulról szervezett 
népmozgalom volt, hanem a  meg-
erősödött Skót Nemzeti Párt ger-
jesztette. Ennek analógiájára felme-
rülhet a kérdés, hogy lehet-e felülről 
vezérelve egy művészeti mozgalmat 
kreálni, olyan művészeket is a skót 
szcéna reprezentatív tagjaiként 
megjelenítve, mint például David 
Shrigley, Martin Boyce vagy Na than 
Coley, akik rendszerint hangsúlyo-
san úgy nyilatkoznak, hogy ők nem 
skótok, hanem britek.

A sohasem létezett „új neuroti-
kus realizmus” a  gyűjtő Charles 
Saatchi sikertelen próbálkozá-
sa volt egy művészeti áramlat ösz-
szetrombitálására. Majd elválik, 
hogy életképes-e a  legújabb kísér-
let, az  egy generációt skót zászló 
alá tömörítő kiállításfolyam. Egyet-
len dolog biztos: a brit képzőművé-
szetben – a  lakosság arányszámát 
figyelembe véve – jelentősen felül-
reprezentáltak a  skót művészek. 
Ennek ellenére a  nemzeti frontok 
szerinti megosztás merőben új vo-
nulat Nagy-Britanniában. (http://
generationartscotland.org/)

Csizmadia alexa

Essl Museum, Klosterneuburg

Variációk osztrák absztrakcióra
Osztrák modernek – Staudacher és kortársai címmel a  múzeum mo-
numentális méretű, lírai absztrakt munkáiból látható kiállítás jelenleg 
Klosterneuburgban. Az autodidakta Hans Staudacher mellett felvonulnak 
az 1956-ban alapított St. Stephan-csoport tagjai: Wolfgang Hollegha, Josef 
Mikl és Markus Prachensky. Viktoria Tomek kurátor a  francia tache és 
az amerikai informel piktúra inspirációjára 1945 után keletkezett osztrák 
változatok bemutatására vállalkozott. A II. világháború utáni avantgárd 
tagjait a gesztusfestészetnek a helyi színtéren domináns posztszürrealiz-
mus alóli felszabadító hatása köti össze.

Impulzív stílusát Staudacher több párizsi tartózkodása alatt, Georges 
Mathieu nyomán alakította ki spontán ecsetvonások és kézírásos jelek 
(betűk és számok) kombinációjából. Az ötvenes évek közepétől dohány-
barna farostlemez alapra építette Így, vagy úgy (1953–1959) című kollá-
zsát, később fehér keretben, „kép a képben” módra jelenik meg az Ábécé 
balról jobbra (1956) abrakadabrája vagy a Kollázs (1958) indián totemosz-
lopra emlékeztető idolja.

A hatvanas évek vége felé tért át a  lenvászonra és a  leheletfinom, ké-
kesszürkés alapozásra. A  poétikusan oldott kompozíció (österreichtag 

Stadthalle, 1967) közepén kereszt 
formába sűrűsödik a  párába vesző 
épület sziluettje. A Kereszt nevesít-
ve csak két évtizeddel később fordul 
elő (1986); koloritban és ecsetkeze-
lésben ennek ikerpárja a Festett ér-
zelmek (1988). Az  azonos évjáratú 
Kék illúzió hatalmas triptichonja 
az épület ezredfordulós avatása óta 
most először kerül ismét közönség 
elé.

Prachensky szürke mezőben 
vérszínű, írott sort idéző kalligrá-
fiája (Vörös szürkén – Karlsruhe II., 
1962) rímel ugyan Staudacher mo-
dorára, de utóbb a monokrómia felé 
mozdul el. Skarlátvörös akril vász-
nán (Vörös fehéren – Los Angeles 
III., 1969) csak a bal felső sarokban 
és lent egy pengeéles csíkon virít elő 
a hófehér alap. Mikl olajképe (Vörös 
forma egy síkban, 1990) a  három 
alapszín megannyi árnyalatát felvo-
nultatja. Oldottabb ennél Hollegha 

lavírozott akvarellhatású, krétával alapozott vászna (Fatörzs, 1970). Szín-
világa a homok- és földszínekre korlátozódik, azok teljes skáláját kime-
rítve.

A négy osztrák mester munkái az Agnes és Karlheinz Essl által a het-
venes években megalapozott kortárs gyűjtemény magvát képezik. Az eu-
rópai viszonylatban is jelentős absztrakt kollekció bemutatása a múzeum 
idei „Made in Austria” rendezvénysorozatának része. (Megtekinthető 
október 19-ig.)

W. I.

Hans Staudacher: Így vagy úgy, 
1953–1959

vegyes technika, falemez, 130×85 cm

Generation – 25 év skót művészete

Kockás esernyő alatt

Christine Borland: L'Homme Double, 1997

Karla Black: Story of Sensible Length, 2014

Douglas Gordon: Pretty Much Every film and video work from about, 1992–2014

Steven Campbell: On Form and Fiction, 1990
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Az Izland-rajongó hipszterek mel-
lett talán másokat is érdekelhet, mi 
rejtőzik e kis szigeten. Hiszen – le-
számítva vulkánjait, nehézkes gaz-
dasági helyzetét és Björköt – legtöb-
ben a sötétben tapogatózunk. Igaz, 
valószínűleg páran arról is hallot-
tak, hogy a  világon először itt vá-
lasztottak nyíltan leszbikus mi-
niszterelnököt – ami önmagában is 
sokat elmond az  izlandiak toleran-
ciájáról, mentalitásáról –, aki pedig 
hallgatott már Sigur Róst, sejtheti, 
hogy a jég és a hamu hátán az élet-
öröm is megfér, és hogy a  napsü-
tötte órák száma nem egyenesen 
arányos a lakosság boldogságmuta-
tójával.

Kezdő rajongóként a Ludwig Múze-
um Messenger című előadás-soroza-
tán találkoztam Helga Thorsdóttirral 
és Björk Gudnadóttirral: e cikknek 
az  izlandi művészeti életről tartott 
előadásuk szolgált alapjául. Mind-
ketten elismert képzőművészek, akik 
az izlandi állam ösztöndíjának nyer-
teseiként három hónapot töltöttek 
Budapesten. Helga frissen végzett 
építészként már járt itt; érdekelte, 
milyen lehet a  berlini fal leomlását 
követően Budapest – és rögtön be-
leszeretett. Határozott véleménye, 
hogy itt lesz az új Berlin, az új mű-
vészeti központ – mi csak reményke-
dünk, hogy a próféta szól belőle. Az-
óta francia egyetemeken mestere lett 
a  multimédiának, a  vizuális művé-
szeteknek, és számos projekten dol-
gozik kurátorként. Björk először ér-
kezett Budapestre, Helga hívására. 
Ő az  oslói és reykjavíki akadémián 
folytatta képzőművészeti tanulmá-
nyait, majd a  svéd Umea egyetemét 
végezte el, mely város idén Európa 

Kulturális Fővárosa. Hosszú kitérők 
után – egyfajta belső elkötelezettség-
re hallgatva – mégis visszatértek Iz-
landra bebizonyítandó, hogy a  kül-
földön aratott sikerek otthonukban is 
megismételhetők.

Bár idén lemaradtak a 28. Reykja-
vík Arts Festivalról, Izland legfonto-
sabb kulturális eseményéről, nagyon 
nem bánkódnak, legalább nekünk 
elhozhattak egy szeletet a  tavalyi-
ról. Előadásukat a 2013-as fesztivál 
nyitóceremóniájának videó jával in-
dították: Lilja Birgisdóttir vezény-
letével hajókürtök szólalnak meg 
a  dokktól változó távolságban vá-
rakozó hajókról, földöntúli zenévé 
egyesülve a parton figyelő közönség 
fülében. A  produkció monumenta-
litása és a  dobhártyát is megrezeg-
tető zengés lenyűgöző hatással le-
hetett az  öbölben tartózkodókra, 
a nemzeti érzésekről is nem beszél-
ve, melyek az  izlandiakat a  viking 

legendáktól kezdődően fűzik a  ha-
józáshoz.

A 320 ezer főt számláló kis or-
szág csak a  XX. század első felé-
ben kezdett a  képzőművészet terü-
letén jelentőset alkotni, korábban 
az irodalom tartott számot a  legna-
gyobb érdeklődésre – ma is a  vilá-
gon itt a legmagasabb az egy évben 
egy főre jutó könyveladások szá-
ma. Az  izlandi művészek jellem-
zően Dániában és Svédországban 
tanultak szobrászatot és festésze-
tet, így tett Ásmundur Sveinsson is 
(1892–1982). Szobrainak egy építé-
szetileg is jelentős múzeumot hoz-

tak létre Ásmundursafn néven, 
ahol a  kortárs szobrászat is szerep-
hez jut. A festő Jóhannes Sveinsson 
Kjarvalnak (1885–1972) dedikált 
Kjarvalsstadir pedig az  első mú-
zeum Izlandon, amit kifejezetten 
képzőművészeti alkotások bemu-
tatására terveztek (1973). Kjarvalt 
az  egyik legnagyobb hatással bíró 
izlandi művészként tartják számon. 
Végigpróbálta az  összes avantgárd 
stílust, mígnem kialakította sajátját, 
mely a  szürrealizmushoz áll a  leg-
közelebb. Mindig a  szabadban dol-
gozott, a  láva érdekelte és a  tündé-
rekről szóló ősi, misztikus izlandi 
történetek.

E két intézmény mellett a kortárs 
művészetnek szentelt Hafnarhús 
alkotja a  Reykjavík Art Museu-
mot, amely így lényegében há-
rom épületben foglal helyet. 
A vízparti Hafnarhús gazdag Erró-
gyűjteménnyel rendelkezik, idő-

szaki kiállításain pedig olyan hí-
rességek szerepelnek, mint ólafur 
Elíasson, aki a  2011-ben elkészült 
Harpa koncert- és konferenciaköz-
pont kaleidoszkópot idéző homlok-
zatát tervezte a  Henning Larssen 
építészcsapattal közösen. A  nem-
zetközi művészek közül többek 
közt John Baldessari, Roni Horn, 
Dieter Roth művei szerepeltek már 
itt kiállítva.

Az intézmények sorát az  Izlandi 
Nemzeti Galéria bővíti. E kisebb 
épület gyűjteménye impozáns, hi-
szen Picasso, Munch, Appel és Va-
sarely képeit is tartalmazza. Ezen 
az  intézményen keresztül a  finan-
szírozás kérdéskörét is érdemes 
megvizsgálni. A  támogató bankár 
ugyanis – aki nem mellesleg ez idő 
tájt a privatizált Nemzeti Bankot is 
magáénak tudhatta – csődbe ment, 
az  ígért pénz pedig sohasem érke-
zett meg. Azóta bármely kiállítást 
szinte ingyen oldanak meg a  mű-
vészek; a  közpénzből létrehozott 
és bemutatott műveket pedig meg-
tarthatja a múzeum. Ezt a szabályt 
ólafur Elíasson esete idézte elő, aki 
2004-ben hatalmas összegű támo-
gatást fordíthatott Frost Activity 
című kiállítására a  Hafnarhúsban, 
helyi, ám drága lávaköveket hasz-
nálva fel. ólafur olyannyira ki-
költekezett, hogy azóta is alig jut 
a művészeknek a kiapadt reykjaví-
ki forrásból.

Izland első nagy női művésze, 
Rúrí nemzetközi elismerést az  50. 
Velencei Biennálén kiállított Archive 
– Endangered Waters című interak-
tív installációjával szerzett, amelyet 
később a Nemzeti Galériának adott 
kölcsön. Izlandi vízesésekről helye-
zett el fotókat acélkeretekben, ame-
lyeket a látogatók egy szekrényszerű 
szerkezetből kihúzogatva tekinthet-
nek meg, miközben az adott vízesés 
hangját is meghallgathatják. Művét 
2006-ban a magyar közönség is lát-
hatta a  Liget Galériában. 2007-ben 
készített újabb installációja a  már 
eltűnt vízeséseket mutatja be, mi-
vel az első mű bemutatása óta e ter-
mészeti csodáknak több mint a fele 
elpusztult egy alumíniumkohót táp-
láló vízi erőmű megépítése követ-
keztében. A  környezetvédelem je-
lentősége Izlandon egyre nő, Rúrí 
legtöbb alkotása is az egyedi termé-
szeti értékek megőrzésére hívja fel 
a figyelmet.

A fentieken túl számos galéria 
szolgálja ki a virágzó izlandi kortárs 
művészeti életet. A  legjelentősebb, 
a Nyló – The Living Art Museum 
a kísérletező művészeti gyakorlat-
nak és a  kritikai párbeszédnek kí-
ván terepet nyújtani. Az  alapítók 
között találjuk Magnus Pálssont, 
a fluxusmozgalom egyik nagy alak-
ját, akinek számos műve a  Nyló 
gyűjteményét gazdagítja.

Izlandra jellemző a  csoportok-
ban való gondolkodás, aminek leg-
jobban sikerült példája a  tíz mű-
vész által alapított Kling & Bang 
Gallery: ez 2004–2005-ben – to-
vábbi 127 művésszel kiegészülve 
– a már említett bankár 5000 m2-
es, üresen álló épületét használhat-
ta stúdióként. A  kezdeményezést 
Francesca von Habsburg is támo-
gatta annak érdekében, hogy újabb 
koprodukciók reményében minél 
több neves külföldi művész látogat-

hasson ide. Innen nőtte ki magát 
Ragnar Kjartansson is, aki jelen-
leg a kis ország legnagyobb sztárja. 
Áprilisban egy 20 fős művészcso-
porttal a  bécsi Thyssen–Bornemi-
sza Art Contemporary (TBA21) ki-
állítóhelyén tartott négyhetes 
performanszt. A TBA alapítványt is 
Francesca von Habsburg irányítja, 
olyan tanácsadókkal, mint ólafur 
Elíasson és Peter Weibel médiamű-
vészek. Kjartansson performanszait 
az interneten bárki megtekintheti, 
egyik videójában fekete humorral 
és remek előadói vénával jellemzi 
a skandinávok lelki világát (In love 
with Satanavia), leginkább Mun  -
cho  t emelve piedesztálra.

Helga és Björk első közös projekt-
je izlandi egyetemi éveik alatt ké-
szült. Hostessként saját kis szobrai-
kat ajánlgatták a  járókelőknek „a 
taste of art” jelszóval. A  művészet 
felszínes fogyasztását Helga későb-
bi performanszaiban is boncolgatta, 
négy éven át Maria Pétursdóttirral 
voltak egymás előadópartnerei. Elő-

adásaikon a  közönséget (beleegye-
zésük után) például székeikhez 
láncolták, majd megetették, más-
kor fülgyertyával késztették őket 
az igazság meghallására.

Björk Gudnadóttir a Kling & Bang 
művészeivel közösen Reykjavík he-
lyi múzeumának egyik csarnoká-
ban helyezett el egy textilinstal-
lációt (Customized, 2006). Ennek 
anyaga egy hatalmas vászon volt, 
amellyel korábban, egy kiállítás al-
kalmával a Kjarvalsstadir mennye-
zetét fedték be. Az ötlet egy, a mú-
zeumról készült régi kép kapcsán 
született, amikor az  még import-
áruk raktáraként szolgált. Ez a  tér 
akkor tele volt dobozokkal, min-
den be volt csomagolva, és ezzel 
játszik Björk műve is: az  elfedés-
sel és a  megmutatással. A  vászon-
ra nyomtatta e régi felvételt, és úgy 
hajtogatta, hogy nedvesen elfolyó 
hatást keltsen. Björk különösen 
szeret textillel dolgozni, erre példa 
Withdrawal című installációja is. 
A lepedőbe ragadt ruhákkal mutat-
ja be a kölcsönös függés történetét: 
amikor már nem mondjuk el a má-
siknak, amit valójában gondolunk 
és érzünk, de saját érzelmi hálónk-
ba ragadtan nem tudunk továbblép-
ni. Displacement – megtalálni a he-
lyünket nem mindig egyszerű, ezt 
mondhatnák azok az  izlandiak is, 
akik 100 évvel ezelőtt a jobb meg-
élhetés reményében tömegesen Ka-
nadába költöztek. Björk – miután 
egy Winnipegben rendezett emlék-
ünnepségen fellépő diákok jelme-

zét elkészítette – a maradék anyag-
darabokat állította ki, nemcsak 
a nemzetek, de az egyén elveszett-
ségére is reflektálva.

Helgát régóta érdeklik a próbaba-
bák, saját magát is ebbe a szerepbe 
bújtatta néhány alkalommal, tanul-
mányozva a  járókelők reakcióit. Ez 
a  tapasztalat érzékennyé tette arra, 
ahogy az emberek önmagukat rep-
rezentálják öltözködésükön, házuk 
kialakításán és más megnyilvánu-
lásaikon keresztül. Felfigyelt a pró-
bababák kezére is, melyeken a sors-
vonalak ugyanúgy ott vannak, mint 
azokon az egyfajta archetípust kép-
viselő modelleken, akik után a  bá-
bukat készítik. A manökenek kezé-
ről készített fotóit Helga egy francia 
tenyérjóskönyv leírásaival egészí-
tette ki (Incontro, 1999), ezáltal 
valaképpen emberi sorsot adva ne-
kik. Egyfajta visszavágás ez a mar-
keting világának, amely megpróbál 
minket „olvasni”, ám e műben maga 
válik a vizsgálat tárgyává.

A gazdasági válság következ-
tében Izlandon sokkal több ta-
nult nő vesztette el állását, mint 
férfi. Otthon ragadtak, gyereke-
ket szültek, háziasszonyszerepbe 
kényszerültek. Helgát – feminis-
ta lévén – ez a  helyzet megrázta, 

ehhez a  problémához kapcsolódik 
Topping című videója, amelyet ál-
lását vesztett nővére konyhájában 
vett fel. Muffint készít, miközben 
Sylvia Plath keserű Arieljét halljuk. 
A  muffinkészítés valóban gyakori 
elfoglaltsága volt nővérének, Hel-
ga számára viszont a  lehető legha-
szontalanabb tevékenységek szim-
bóluma.

A válságot mindenképp számítás-
ba kell vennünk, de nemcsak nega-
tív hatásait kell észrevenni, hanem 
azt a pozitívumot is, amit az izlan-
di művészközösség életébe hozott. 
A szolidaritás és az együttműködés 
idáig is élt közöttük, de ez a helyzet 
még összetartóbbá kovácsolta őket. 
A  csoportokban való gondolkodás 
például megoldás arra a problémára, 
hogy nincs elég kiállítótér és kevés 
a támogatás. Persze kis ország; min-
denki ismer mindenkit, látogatják 
egymás kiállításait, és nem várnak 
az állam segítségére, egymással szö-
vetkezve keresik a  megoldást. Ma 
pedig már mindenki Izlandon akar 
élni, alkotni, a  nemzetközi szcéna 
nagy alakjait is vonzza a barátságos, 
toleráns és progresszív gondolkodá-
sú társadalom – az egzotikus tájról 
nem is beszélve.

Amíg Björk a  létezésen elmélke-
dik, Helga pedig a mindennapok vi-
zuális hatását és a Másik személyes 
terét próbálja felderíteni, mi áll-
junk meg egy pillanatra, és figyel-
jünk Jégföldére: lenne mit tanul-
nunk tőle.

gyuresKó eniKő

Üzenet Izlandról

We love Satanavia

Jóhannes S. Kjarval: Skjaldbreidur, 1957–1962
204×154 cm, Kjarvalsstadir

Helga Thorsdóttir: Topping, 2013

Björk Gudnadóttir: Customized, 2006
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Dosszié:  
„Gonosznak 
lenni sokkal 

egyszerűbb”
– Egy kokaincowboy története

Mit hozhat  
a mobilkorszak? 

– Hat figyelemreméltó fizetési mód

Távolba néznek
– Világmegváltó technológiai tanulmányok

Nem a méret a lényeg? 
– Hogyan lovagoljuk  meg a big data-hullámot?

Részletek: 

extra.hvg.hu

Megjelent a legfrissebb

Gondold újra az üzlet és a siker fogalmát!

HVG Extra
Business!
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