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A roma test politikája címmel indí-
tott komplex projektet a  Gallery8, 
amelynek három kiállítás képezi 
alapját. A projekt és a tárlatok mind-

egyike a roma emberekre vetett te-
kintet/ünk jellemzőit, történetét, 
kritikájának lehetőségeit járja körül.
Az első kiállítás (Nincs ártatlan kép) 

azt a  tekintetet elemezte és szedte 
szét, amellyel a többségi társadalom 
megteremti a romák rendkívül rom-
boló hatású képét. Amely a  valós 

embert eltakarja azzal, hogy rá mint 
felületre vetíti az  egyezményesnek 
vélt „tudásból” merített imágót a te-
remtő erő tudata és felelőssége nél-
kül. Hogy rádöbbenjünk, mit is te-
szünk valójában, rá kell jönnünk: 
az emberek és a róluk kialakított ké-
peink nem azonosak.

Ezt választja szét, ezzel a  ket-
tősség-tapasztalattal okoz „aha-él-
ményt” a  kiállítás tételmondat-sűrű-
ségű alapgesztusa: sztereotip roma 
szerepekbe öltöztet roma értelmisé-
gieket, s ezek mellé helyezi a  róluk 
készült portrékat. Így mintegy kilép 
egy-egy valós személy a sztereotípia 
mögül, eltörölve azonosságuk lehető-
ségét. A tárlat iránti hatalmas látoga-
tói és médiaérdeklődés is jelzi, hogy 
a műértő közönségnél sokkal többen 
találták ismerősnek a látottakat. A fe-
jünkben élő képzetek öltöttek testet, 
s váltak a jelmezek, smink és pózolás 
nyomán azokká, amik: szerepekké. 
Életre keltésük pedig azért is műkö-
dik, mert jó a fotós, a stylist, és mert 
annyira mélyen gyökerezők ezek 
a  típusok, hogy mindannyiunk szá-
mára evidenciákká váltak. A  valódi 
emberekről pedig még mindig sok 
mindent gondolhatunk. Csak ezeket 
a rájuk égett – vagy Junghaus Tímea 
kurátor szavaival élve: rájuk fagyott – 
fehér tekintet által létrejött képeket, 
vonásokat nem. Lecsúszik róluk ez 
a tekintet, vetítésre alkalmatlan felü-
let az övék. 

(folytatás az 5. oldalon)
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Jurányi Krétagaléria, Budapest

Elvágyódás
Koronczi Endre a  vedutaműfaj 
hagyományához nyúl vissza, 
amikor a  Jurányi Közösségi Ház 
krétagalériájába belépő látogatót 
a pesti Duna-part kontúros, a  fal 
zavaró szerkezeti elemeit is köve-
tő képével szembesíti. A  galéria-
tér közepén két oldalra tekintve 
persze kiderül, hogy a  csábító 
dunai látkép, mint egy erkély, 
a  szalagkorláton túl nyílik ki, és 
mi valójában a  rakparton, a  két-
sávos úton elzúgó autók között, 
valahol a  táblákkal jelzett Tam-
pere és Ankara között állunk. 
A galéria sötét terében szcenikai 
elemként, szupererős reflektorok 
fényével autólámpák világítanak, 
mint az éjszakai utakon. A fejünk 
fölött, a mennyezeten a balesetek 
vagy bűnesetek helyszínéről is-
mert, körberajzolt emberalak.

Koronczi Endre 2011-ben, a 
MODEM-ben rendezett kiállítá-

sát az  épületbe fúródott repülő 
vezette fel, amivel visszautalt 
Gallery by Last Night című, 
az  1998-as Gallery by Night 
program alkalmával készített, 
fiktív biciklibalesetet megjelenítő 
installációjára. A  Jurányi galéria 
falain kibomló, egymástól elvá-
ló részekből felépülő Forgószél 
című panorámarajz közeli roko-
na ezeknek a  mindennapi törté-
netek mélyére ásásra felszólító és 
a  váratlan helyzetek kizökkentő 
erejére épülő műveknek. 

(folytatás a 2. oldalon)

Gallery8, Budapest

Nincs ártatlan tekintet

Museum Dr. Guislain, Gent

Sötét szobák
Bár a Museum Dr. Guislain nem ki-
fejezetten művészeti intézmény, ott 
mégis rendszeresen láthatók művé-
szeti szempontból is jelentős kiállítá-
sok. A pszichiátria történetét bemuta-
tó múzeumot a Pszichiátriai Központ 
régi épületében alakították ki 1986-
ban. Mára eredeti célját messze meg-
haladta, munkatársai az  időszakos 
kiállításokkal és egyéb tevékenysé-
geikkel azt szándékoznak tudatosítani 
a  nagyközönségben, hogy az  „őrült-
ség” vagy a „pszichiátriai rendellenes-
ség” fogalma nem egyszerűen orvosi 
kérdés. A  probléma szociokulturális 
és ideológiai beágyazottságú – s ez 
alapvetően meghatározza a  fogyaté-
kosságokhoz, a  lelki betegségekhez 
való hozzáállásunkat.

A Dark Chambers. On Me lan-
choly and Depression (Sötét szobák 
– a melankóliáról és depresszióról) 
című kiállítás – a korábbiakhoz ha-
sonlóan – azt a provokatív kérdést 
teszi fel, hogy hol húzódik a  ha-
tár normális és abnormális között. 
A  határ kérdése azonban a  kiállí-
tás műfajának meghatározásában 
is felvetődik: az alapvetően művé-
szeti tárlaton időnként az az érzé-
sünk, hogy színvonalas tudomá-
nyos ismeretterjesztés befogadói 
vagyunk (a magyarázó szövegek 
három nyelven olvashatók), miköz-
ben ugyanakkor érzelmileg erős 
hatású művészeti élményben van 
részünk.

(folytatás a 21. oldalon)

Daróczi Ágnes kisebbségkutató, polgárjogi aktivista. Megformált sztereotípia: öreg, pipás cigányasszony, fotó: Déri Miklós, 2015

Presztízs-blockbuster Bázelban
A Fondation Beyeler kiállítása

Paul Gauguin: Nafea faa ipoipo, 1892

21. oldal

Kísértés a demokráciára
Amatőrizmus, hivatalosság

Plein air festés a szőnyi-kertben, 1969

12–13. oldal

Függő idő
A művészeti egyesületek és a jövő

7. oldal 

Kunstkompass 2015
Egy stabil rangsor

Gerhard richter: absztrakt kép, 1986

2. oldal

Koronczi Endre: Forgószél, 2015
krétarajz, installáció
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Kiállítás – Hír

(folytatás az 1- oldalról)
Ezúttal elvontabban zajlik a  határ-
helyzetek létrehozása, a  valóság és 
a  valóságot imitáló közötti különb-
ségtétel kikényszerítése, de ennek 
nem csupán a  krétarajz egyszerűsí-
tő és eredendően efemer műfajából 
fakadó, formai okai vannak. A  föld 
helyett a  mennyezetre került, kör-
berajzolt alak a megszokott perspek-
tívából egészen más nézőpont irá-
nyába lépteti át a  művet, finoman 
megzavarva és elvonatkoztatva a bal-
esetre utaló asszociációinkat – persze 
ezzel a gesztussal talányossá is téve 
az alkotást, és utat nyitva a Koronczi 
műveiben mindig nagy térhez jutó 
nézői interpretációnak.

Utóbbi a  geg felőli olvasat irányá-
ba is mozdulhatna, de a fegyelmezett 
kísérőszöveg ezt megakadályozza, és 
becsatornázza a művet az utóbbi idő-
ben az  alkotó érdeklődésének előte-
rébe került, szél tematikájú és annak 

poétikájával foglalkozó, módszeres 
kutatásokon, kísérletezésen és doku-
mentáción alapuló, gyakran lírai-me-

lankolikus, de mindenképpen a léte-
zés kérdéseivel foglalkozó munkái 
közé. A gravitáció elhagyását, a szim-
bolikus konnotációjú felemelkedést 
ugyanis a nagy erejű és minden ren-
det felborító szél tudja létrehozni, 
amikor átmenetileg megszabadítja 
az élőlényeket és tárgyakat a földhöz 
kötött létezés szenvedéseitől, a meg-
szokott nézőpontoktól – akár a viszo-
nyítási tengelyként kijelölt déli Anka-
ra és északi Tampere között.

A forgószél és a  körben forgásra 
kényszerítő panorámaképben ábrá-
zolt közúti forgalom így a  váratlan-
ság kollektív tapasztalatán, a minden 
hétköznapi jelenség mögött megbú-
jó véletlenek felismerésére irányul ó 
szelíd-elemző figyelmen és a  kiszá-
míthatatlanság olykor fenyegető, 
máskor megnyugtató tudatán ala-
puló párhuzamba kerül. Miközben 
a  kísérőszöveget olvasom, a  vége-
láthatatlan eseménysorokat beindí-
tó történések kapcsán Bulgakov An-
nuskája jár az eszemben A Mester és 
Margaritából: a  véletlenek, amelyek 
éppen a  véletleneket kérdőjelezik 
meg. (Megtekinthető május 17-ig.)

Balázs Kata

Ami a  nemzetközi kortárs színté-
ren a  Power 100, hazai viszonyok-
ra adaptált változatában a  Magyar 
Power 50, az  Németországban  a 
Kunstkompass. Ezt a  rangsort, 
amelyben kizárólag művészek szere-
pelnek, Willi Bongard újságíró talál-
ta ki 1970-ben; halála óta a projektet 
alkotóművész és publicista felesé-
ge, Linde Rohr-Bongard gondozza. 
A  Kunstkompass kezdetben gazda-
sági folyóiratokban – a Capitalban, 
később a  Manager Magazinban – 
jelent meg, majd idén a  tekintélyes 
művészeti folyóirat, a Weltkunst ha-
sábjaira költözött. Vigasz a  Power-
lista készítőinek: a  Kunstkompass 
jóval hosszabb múltra tekint vissza, 
mégis mind a  mai napig viták ke-
reszttüzében áll – a  létjogosultsága 
éppúgy, mint mindenkori aktuális 
állása. E viták azonban inkább csak 
növelik a  rangsor népszerűségét és 
olvasottságát.

Összeállításának alapja az a tétel, 
hogy a művészet minőségét nem, de 
fogadtatását lehet mérni, méghozzá 
négy fő mutatóval: a  legismertebb 
múzeumokban és kiállítóhelyeken 
rendezett egyéni tárlatokkal, a  leg-
fontosabb csoportos bemutatókon, 
így például a  Documentán vagy 
a  Velencei Biennálén való szerep-
léssel, a vezető szakmai folyóiratok-
ban megjelent kritikákkal és a szak-
ma által elismerten legnagyobb 
presztízsű díjakkal, kitüntetések-
kel. A  figyelembe vehető helyszí-
nek listája folyamatosan bővül, így 
ma a  kezdetben alig több mint tu-
catnyi helyett már 250 múzeumot 
és 100 csoportos kiállítást monito-
roznak, és a  szereplésekhez a  hely 
fontosságát és a  szereplés dimenzi-
óit tükröző pontszámot rendelnek. 
Ezek összege adja az  egyes művé-
szek adott évi összpontszámát, amit 
hozzáadnak a korábbi évek összesí-
tett eredményéhez, és ezzel kész is 
az  adott év rangsora, amely tehát 
a  Power-listákkal ellentétben nem 
az  adott év teljesítményeinek sor-
rendjét tükrözi, hanem az  életmű-
vekét. Fentiekből következően ez 
a  lista lényegesen stabilabb, nagy 

ugrások – legalábbis az  élcsoport-
ban – nemigen fordulnak elő. Lin-
da Rohr-Bongard nyilvántartásában 
ma már 25 ezer művész szerepel, 
közülük azonban csak az  első 100 
helyezett neve kerül nyilvánosság-
ra, illetve a  Top 100-ban nem sze-
replők közül azoké, akik az  adott 
évben a  legtöbb pontot gyűjtötték, 
s akik ezért a  jövőben betörhetnek 
a legjobbak közé.

Az Art Cologne előestéjén kiadott 
idei rangsorban több mint két tucat 
ország művészei szerepelnek, ám 
a százas lista kétharmadát mindösz-
sze három ország adja: Németország 
29, az Egyesült Államok 26, Nagy-
Britannia pedig 11 művésszel sze-
repel. Az  élcsoportban az  elmúlt 
évhez képest nincsen változás: Ger-
hard Richter toronymagasan őrzi 
első helyét, és stabil az  őt követő 
Bruce Nauman, Rosemarie Trockel, 
Georg Baselitz, Cindy Sherman, 
Anselm Kiefer és Olafur Eliasson 
pozíciója is.

A rangsor módszertanából adó-
dóan a  fiatalabbak csak lassan lép-
hetnek előre. A  Top 25-ben a  48 
éves Eliasson a  legifjabb; a  teljes 
százas listán pedig a 41 éves albán 
videoművész Anri Sala, aki egy hely-
lyel előrelépve idén a 63. lett. A lis-
tán a rangsoroltak galeristái is szere-

pelnek, és a koncentráció itt is erős: 
a Berlinben, Londonban és Los An-
gelesben aktív Sprüth Magersnek 8 
művészét – köztük Trockelt, Sher-
mant, Andreas Gurskyt – rangso-
rolták, míg az  ugyancsak Berlin-
ben és Londonban működő Fischer 
Galerie és a londoni székhelyű Whi-
te Cube 6-6 művésszel, köztük 
Naumannal és Thomas Schüttével, 
illetve Damien Hirsttel és Mona 
Hatoummal szerepel. A  feltörekvő 
művészek listáját az  1978-as szüle-
tésű francia médiaművész, Camille 
Henrot vezeti, mögötte a német fes-
tő és installációs művész, Katharina 
Grosse áll a második helyen.

A százas listán 22 nő szerepel; 
hárman – Jeanne Claude Christo, 
Emilia Kabakov és Hilla Becher – 
a  párjukkal együtt, az  év 30 feltö-
rekvő művésze közül 11, a 10 halha-
tatlanból egyedül Louise Bourgeois 
nő. Az  elhunyt művészek kikerül-
nek ugyan a  rangsorból, de pontja-
ikat tovább vezetik a halhatatlanok 
listáján. Itt az  idén őrségváltás tör-
tént: Joseph Beuys átadta vezető he-
lyét Andy Warholnak, a  harmadik 
továbbra is Sigmar Polke.

A rangsor és az  értékeléshez fi-
gyelembe vett intézmények listája 
a Weltkunst honlapján olvasható.

Emőd PétEr
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Állati videók
a jóléti társadalom egyik jellemzője bizonyára az, hogy az emberek 
mindinkább megfeledkeznek szerényebb körülmények között élő, 
vagy akár kiszolgáltatott társaikról. és nemcsak a távoli kontinensen 
élőkről, hiszen még azokat sem veszik észre, akik mellett nap mint 
nap elmennek az  utcán. a  másik ember ignorálásával párhuzamo-
san kerülnek előtérbe az állatok. viszonylag új keletű szó a társállat, 
az egyszerű háziállatok sorából kiemelt olyan állatfajtákat jelöl, ame-
lyek – vagy inkább: akik – minőségi fokon élnek együtt az emberrel. 
valóban nagyon fontos lehet egy állat társasága egy magára maradt 
ember számára, de nem ez a  megoldás az  elmagányosodás ellen. 
a másik oldalról nézve a dolgot: nagy baj, ha az embert már csak egy 
állat fogadja el.

érdekes, hogy az ember hogyan osztályozza a többi élőlényt: egye-
sekkel együtt él, másokat – például rovarokat – elpusztít, hogy ne 
éljenek vele együtt, megint másokat pedig mesterségesen szaporít, 
hogy megehesse őket. a  társállatokra viszont annál inkább ügyel: 
nemcsak házat épít nekik és felöltözteti őket a hideg ellen, hanem 
játékokat, sőt talán még ékszereket is készíttet nekik. és itt nem ér 
véget a dolog.

a természetfilmek iránt érdeklődők már rábukkanhattak a 
youtube-on macskáknak készült videókra. énekesmadarak tollász-
kodnak a faágon, fürdenek a kerti itatóban – természetesen a macska 
szemmagasságából nézve. Hosszabb, félórás-órás anyagok is vannak 
az interneten, a menüben akadnak még mókuskölykös és halas vide-
ók is (utóbbi láttán a betűvel még nem jelzett generációknak a régi, 
műsorzárás utáni akváriumos képernyők juthatnak eszükbe). 

a  társállat tantaluszi kínokat állhat ki, de az  biztos, hogy le van 
kötve a figyelme, nem karmolja össze a bútort, és nem kell vele fog-
lalkozni. Majd kap valami jutalomfalatot. de azért elgondolkodtató ez 
a helyzet. az ilyen macskatulajdonos feltehetőleg a gyerekét is lerak-
ja valami gyerekfilm elé, hogy ne kelljen vele foglalkozni. Ha viszont 
nincs ott a felnőtt, akkor a gyerek kinek teszi fel a kérdéseit a látot-
takkal kapcsolatban? Merthogy hátha tudna az  a  felnőtt legalább 
egyikre-másikra válaszolni.

a verbalitás lassan elsorvad, a  mindent elözönlő képeket viszont 
még nem tanultuk meg olvasni, elemezni, megérteni. rágatlanul 
nyeljük őket, mint – hogy az állatvilágnál maradjunk – kacsa a noked-
lit. Ha ezt elfogadjuk, és nem törekszünk többre, akkor a következő 
generációt már semmi sem különbözteti meg a  monitorra meredő 
macskáktól.

Csók: István

Jurányi Krétagaléria, Budapest

Elvágyódás

Kunstkompass 2015

Richter toronymagasan vezet

Gerhard Richter: Angyali üdvözlet Tiziano után, 1973
olaj, vászon, 125×200 cm, Hirshhorn Múzeum, Washington
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Koronczi Endre: Forgószél, 2015
krétarajz, installáció, Jurányi krétagaléria
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Kiállítás – Hír

Se képek, se bűncselekmény
Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a rendőrség a debre-
ceni MODEM-ből eltűnt két kép ügyében. Csontváry Kosztka Tivadar Éjsza-
kai jelenet kápolnával és alakokkal című olajfestményét, valamint Nemes 
Lampérth József Táj című tusrajzát Antal Péter műgyűjtő bocsátotta évekkel 
ezelőtt az intézmény rendelkezésére. Bár a nyomozás kezdete óta több mint 
egy év telt el, továbbra sem tudni semmit arról, mi lett a  két műalkotás 
sorsa. A sajtóban megjelent híradások szerint a képek tulajdonosa nem érti 
a nyomozás lezárásáról szóló döntést, és kéri vissza a tulajdonát, vagy annak 
több mint 100 millió forintnyi ellenértékét.

Az ICONNU a Ludwigban
Négy európai kulturális egyesület – a ZKM | Karlsruhe, a CIANT (Prága), 
a HANGAR (Barcelona) és a BRANZ (Prága) – együttműködésében jött létre 
az ICONNU – Közösségi installáció, amelynek Gyarmati Zsolt közreműkö-
désével megalkotott magyar verzióját április 25. és június 30. között mutatja 
be a Ludwig Múzeum. A leginkább egy továbbfejlesztett társadalmi hálózat-
hoz hasonlító online felületként leírható projekt helyszíni kipróbálói újfajta 
jelrendszer segítségével kommunikálhatnak a világ különböző pontjain élő 
emberekkel.

Előadás-sorozat a Kassák Múzeumban
Májusban csütörtökönként 18 órától Az  avantgárd és folyóiratai: kontex-
tusok, kapcsolatok, megközelítések címmel várja előadás-sorozat a Kassák 
Múzeum látogatóit. 7-én Zwickl András beszél Kassákról és az 1910-es évek 
művészetéről, 14-én Kappanyos András a MA korszakairól, 21-én Szeredi 
Merse Pál A bécsi MA nemzetközi horizontjáról, 28-án pedig Sasvári Edit  
az avantgárd dokumentumok múzeumi bemutatásának kérdéseiről.

Felhívás kültéri installációk létrehozására 
Idén is meghirdeti művészeti pályázatát a Bánkitó Fesztivál: a művészeket 
arra kéri, hogy a  fesztivál kiemelt helyszíneire készítsenek helyspecifikus 
installációkat. A részvételi szándékot a kiválasztott helyszín megjelölésével 
május 17-ig kell jelezni. (http://bankitofesztival.hu/palyazat/)

Ismét Falk Art Fórum
Programok sokaságával és különleges árengedményekkel várják a galériák, 
régiségboltok és vendéglátóhelyek az  érdeklődőket május 16-án 22 óráig 
a pesti Falk Miksa utcában. (www.falkart.hu)

A Paksi Képtár retrospektívként hir-
deti ugyan Károlyi Zsigmond kiállítá-
sát, de ez így korántsem igaz. A 86 
festményt felvonultató életműtárlat-
ból évtizedek hiányoznak. Nem sze-
repel egyetlen mű sem a nyolcvanas 
évekből (igaz, ezekből 2012-ben lát-
hattunk egy válogatást a  Galéria 
Neon ban), és csak egy fél mondatban 
kerül említésre a  kilencvenes évek 
második felében tett figurális kitérő.

Az anyag gerincét az 1992–1994-
ben – azaz a bécsi ösztöndíja idősza-
kában – és a  2013–2014 folyamán 
készült alkotások adják. S bár a  ki-
állítás kurátora, Hajdu István a kísé-
rőfüzetben utal az oeuvre origójára, 
a hetvenes évek második felében ké-
szült konceptuális fotómunkák csak 
egyfajta zárványként, egy folyosósze-
rű térrészletben szerepelnek. Arról 
már nem is beszélve, hogy semmifé-
le információt nem közölnek róluk, 
és így van ez a „filmszoba” esetében 
is. Lehet, hogy különcség, de szere-
tem tudni, mit látok; az pedig nem 
megoldás, ha a tényeket csak egy se-
gédanyagot (a tárlatra megjelent ka-
talógust) hurcolászva tudom megis-

merni. Az  pedig különösen mókás, 
hogy a Paksi Képtár weboldalán két 
olyan, egyébként adatok hiányában 
csak kevesek számára értelmezhető 
dokumentumfotó látható, amelyből 
egyik sincs ott a termekben.

A kiállítás valódi címe – Régiúj – 
viszont több síkon is lefedi az anya-
got. Egyrészt rávilágít, hogy Károlyi 
erősen filozofikus, minimalista és 
monokróm festészete döntően nem 
változott meg az évek során; erre erő-

sít rá az installálás is, hiszen a mun-
kák keverve, és nem az időrendet kö-
vetve szerepelnek. Másrészt az  időt 
egyetlen tengelyre fordító, összetett 
szó szintézise azoknak a gondolatok-
nak, amelyeket a  művész 2002-ben 
az  IKMXX (Ismeretlen Közép-euró-
pai Művész a  XX. századból) című 
előadásában összegzett. Geometri-
kus képeinek alapvető eleme a vonal 
(hasáb vagy árnyékoszlop), amely ki-
csit leegyszerűsítve a  tükörproblé-
mát és a filmkockákat tagoló csíkok 
nyomán a múlt és a jövő közé rekedt, 
ismeretlen jelent jelöli. Az  átlós vo-
nalak metszéséből alakul ki az X-jel 
– amely az állványzatokra és az abla-
kokra rajzolt, az „itt van”-t jelölő ke-
resztekre épülő, korai fotómunkák-
ban is megjelenik –, majd az  ebből 
logikusan következő háromszög és 
négyzet, illetve az ezekből kibomló 
sokszög motívuma. Ez a  formai re-
dukció és a  hűvös, szinte matema-
tikai precizitású címadás (például: 
Három kék csík) azonban festői gaz-
dagsággal párosul; megkockáztatom 
– bár a művész nem biztos, hogy örül 
neki –, hogy az egymásra rétegződő 

vonal- és hasábszövetek kifejezetten 
érzékiek. Károlyi ugyanis egymásra 
nyomja és „gyötri” a festékrétegeket; 
a  képek szélein néha látszik is, mi-
ként rakódnak egymásra a fáradt ró-
zsaszín és szürke felületek. A faktúra 
ily módon egyszerre transzparens – 
szürkésfehér alól átsejlő kopott bar-
nák, halványkék mögül előbukkanó 
mállott-zöldek – és testesen térbeli.

Bár a  munkákban felfedezhető a 
konstruktivizmus minden ismérve, 

mégsem sterilek, hanem játékosak. 
A  képkeretben átlósan vagy meg-
billentve elhelyezett keret (négyzet 
vagy téglalap), a „repülő” színes csí-
kok és a térbeliség ígéretét adó, mini-
mális fény/árnyékok finom dinamiz-
must, visszafogott mozgást visznek 
a  képbe. Persze inkább leheletnyi 
mozgásról beszélhetünk. Nem vélet-
len, hogy a  művész Pilinszky Itt és 
most című versét választotta esztéti-
kai alapállásának mottójául: „A gye-
pet nézem, talán a gyepet / Mozdul 
a  fű. Szél vagy zápor talán, / vagy 
egyszerűen az, hogy létezel / moz-
dítja meg itt és most a világot.”

A kevert rendezés ellenére azért 
felismerhető egyfajta változás. A 2013-
ban készült Négyháromszög című so-
rozat egyrészt jóval derűsebb és fé-
nyesebb színekkel operál, másrészt 
erőteljesebb lesz a  tükrözés szere-
pe. Darabjai sokkal kevésbé medita-
tívak, és minden geometrikus fur-
fangjuk ellenére veszélyesen közel 
kerülnek egyfajta op-artos látványos-
sághoz. (Lehetséges, hogy ezek job-
ban eladhatók, bár akkor nem árta-
na a vakrámára rendesen felfeszíteni 
a vásznat.)

Károlyi művészete látszólagos egy-
szerűsége ellenére is igen bonyolult és 
nehezen leírható, szavakkal alig-alig 
dekódolható. Nem véletlen, hogy el-
méletírók és műítészek gyakran idéz-
nek inkább a művésztől. Én sem ál-
lom meg: „Arra a kérdésre, hogy egy 
kép absztrakt, vagy önmaga, vagy 
ábrázoló, azt kell mondanom, hogy 
egyik sem, vagy mindhárom egy-
szerre […] Képem a  tér általánossá-
ga; a kép körüli valóság a tárgy körü-
li tér megfelelője.[…] A kép önmagát 
jelenti, miközben a  maga ellentétét, 
a  valóságot fogalmazza meg.” Ebből 
egyenesen következik, hogy a mun-
kák ellene mennek minden narra-
tív keretben történő értelmezésnek. 
Inkább a  hangulatuk fogható meg. 
Én sem írhatnék szebben a kilencve-
nes évekbeli művekről, mint azt Haj-
du tette: a  vonalfonalak szövedéke, 
a  „számtalanszor átfestett felületek 
[…] olyan terekbe engednek betekin-
teni, amelyek nem a végtelenbe nyíl-
nak […], hanem valamiféle szomorú, 
determinált zártságra utalnak”. Talán 
éppen ez a  játékos mélabú teszi iz-
galmassá a kiállítást. Mindenképpen 
meg kell nézni – de katalógus nélkül 
ne induljanak el! (Megtekinthető má-
jus 28-ig.)

déKEi Kriszta

Paksi Képtár

Vonalkód

Károlyi Zsigmond: Három kék csík, olaj, 
farost, 92,5×40 cm, 1992–2011

Károlyi Zsigmond: Oszlopok (3 sárga + 3 kék), 1991
olaj, vászon, 94×200 cm

Károlyi Zsigmond: Cím nélkül, 2009–2012
olaj, vászon, 170×150 cm

A Műértő májusi kiállításajánlója

Centrális Galéria és Platán Galéria / Újrajátszott történelem, május 
31-ig és május 7-ig

Der Punkt / Csörgő Attila: Clock-work, május 17-ig
Hátsó Kapu / Dan Perjovschi: Az Off rajz, május 31-ig
Inda Galéria / Csáky Marianne: Delete, május 22-ig
Jurányi Krétagaléria / Koronczi Endre: Forgószél, május 17-ig
Kisterem Galéria / Eva Kotátková: Fekete Színház, május 29-ig
Magyar Nemzeti Galéria / A természet igézete. Qi Baishi festményei 

a Pekingi Művészeti Akadémia gyűjteményéből, június 28-ig
Óbudai Társaskör Galéria / Navratil Judit: Játszótérképzelés, május 

17-ig
Trafó Galéria / Agnieszka Polska: Eljövendő napok, május 10-ig
Viltin Galéria / Petra Feriancová: Sérülékeny, mégis örök, május 30-ig

A munkatársak javaslatainak összesítése, ábécé sorrendben.

Kiegészítő sorok a MODEM-siratáshoz 

MODEM-siratás című írásom – mely mindenekelőtt a kiállítóhely sajnála-
tos kudarcának okaival foglalkozott a Műértő áprilisi számában – az in-
tézmény kialakulásának körülményeit is érintette. 

A cikkre érkezett észrevételek tükrében fontosnak tartom megjegyez-
ni, hogy az  alapításban múlhatatlan érdemei voltak Turi Gábor úrnak, 
az akkori alpolgármesternek, aki számtalan ötlettel, tervvel és elképze-
léssel gazdagította a város kulturális életét, közülük sokat sikerre is vitt. 
A MODEM létrehozásakor ő volt az, aki a szövegben említett, döntő jelen-
tőségű munkavacsorát előkészítette és megszervezte. Ezt megelőzően tett 
javaslatot egy művészeti központ megalapítására. Munkája és támogatása 
nélkül az intézmény nem jöhetett volna létre. Hasonlóan fontos közremű-
ködő volt Perneczky Géza művészettörténész, Gulyás Gábor és Makláry 
Kálmán, valamint a tervezésnél Kováts Lajos és a döntéshozó: Kósa Lajos 
polgármester.

Erdész László
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Aknay János festményeire élesen 
emlékszem még a nyolcvanas évek-
ből, és az azóta eltelt időben is lát-
tam egy-egy munkáját, valójában 
mégis ez az  első alkalom, hogy 
az  életművét tágabb metszetben 
tanulmányozhattam. Nagy várako-
zással tekintettem hát a  tárlat elé, 
hiszen avval – természetesen – tisz-
tában voltam, hogy Aknay a  Vajda 
Lajos Stúdió hőskorszakának egyik 
legjelentősebb „szentje”, aki a  töb-
biekhez hasonlóan a hazai és nem-
zetközi trendektől csaknem teljesen 
függetlenül, szinte autodidakta mó-
don, jobban mondva a  szellemi kö-
zösség felhajtóerejéből táplálkozva 
építette fel művészetét – és ez szá-
momra önmagában is imponáló.

Sajnos azonban ez a kiállítás csa-
lódást okozott. Az M21 Galéria tá-
gas terébe lépve az  első benyomá-
som a túlzsúfoltság volt: az egymás 
aurájába nyomuló képtömeg láttán 
úgy tűnt, mintha a  tárlat rendező-
je nem tudta volna eldönteni, hogy 
az életmű egészére, vagy a legújabb 
munkákra helyezze-e a hangsúlyt: 
mintha kötelességének érezte vol-
na, hogy minden kikerüljön a falra, 
ami csak befért a  kamionba. Ért-
hetetlen volt számomra a már-már 
bazári hangulatú keretkavalkád is: 
minden festmény – boltban kapha-
tó csillogó-villogó, vagy (jobb eset-
ben) házilag barkácsolt – kerettel 
van ellátva. Ezek a  túldimenzio-

nált, hol ilyen, hol olyan képkere-
tek a  legtöbb esetben értelmezhe-
tetlenül, feleslegesen szólnak bele 
a  kompozíciós harmóniákba, sőt 
néha teljesen ki is oltják azokat. 
Számomra néhol kifejezetten zava-
ró volt a képaláírás is, amely csak-
nem minden kép jobb alsó sarká-
ban megtalálható. Végképp nem 
értettem például, hogy volt képes 
a  festő feketével odabiggyeszteni 
a  monogramját arra a  két, egyéb-

ként kivételesen szép, kisebb mére-
tű kompozícióra, amelyen a világos 
tónusú színeket a sötét ultramarin 
ellenpontozza.

Közelebbről is megvizsgálva a 
festményeket, különösen a nagymé-
retű absztrakt-konstruktivista kom-
pozíciók esetében elgondolkodtató 
festészettechnológiai hiányosságok-
kal szembesültem: a kontaktszalag 
alá folyt festéksorják, a  hátsó me-
revítőléceken fenn-fennakadó kihú-

zások és a  festékanyag egyenetlen 
konzisztenciájából, illetve a  szára-
dási idők figyelmen kívül hagyásá-
ból adódó foltosodások türelmetlen-
ségre utalnak. Mindez különösen 
feltűnő a  2013 után készült kis- és 
középméretű, technológiailag per-
fektnek mondható munkákkal ösz-
szehasonlítva. Ráadásul a  vásznak 
jó része, különösen a nagyobb mé-
retűek, csúnyán megereszkedett, és 
ezen a problémán, mivel nem ékel-
hető rámára vannak feszítve, való-
színűleg nem is lehet segíteni (a ki-
állítás időtartama alatt legalábbis 
biztosan nem). Mindez persze talán 
csak szőrszálhasogatás, ettől még 
egy festmény lehet megrendítően 
gyönyörű. Sajnos azonban a  kom-
pozíciók egy részének a színképletét 
is inkább látom találomra felrakott-
nak, inkább dekoratívnak, mint va-
lőrökkel telített feszes szín-térnek – 
még akkor is, ha az egyes képeken 
belül a szemem szinte mindig talál 
vibráló színkapcsolatokat, finom 
kölcsönhatásokat is.

Csalódásomat igazán csak né-
hány, leginkább talán az Új szenzi-
bilitáshoz köthető, számomra eddig 
jórészt ismeretlen festmény enyhí-
tette. Nehéz megfogalmazni, hogy 
mi az, ami ezekhez a képekhez oda-
vonz, talán a koncentráció és a len-
dület feszültsége az, ami az anyag-
használat és a motívumok kivételes 
összhangját megteremti – ezek előtt 

például sosem éreztem közvetlen 
késztetést arra, hogy a  manapság 
oly divatos székely rovásírás jelrend-
szerét értelmezni tudjam, és ezeken 

a képeken a keresztény hitvilág jel-
képi motívumai is szerves egységet 
alkotnak a  festés folyamatában ki-
alakult kompozíciókkal.

Hiba lenne egyetlen kiállítás lát-
tán pálcát törni egy ilyen jelentős 
és szerteágazó festői életmű felett, 
és remélem, ezt az önhittséget leg-
alábbis részben sikerült elkerül-
nöm. Mindazonáltal csak remélni 
tudom, hogy Aknay János visszata-
lál arra az útra, ahol a festészetnél 
nincs fontosabb dolog. (Megtekint-
hető május 10-ig.)

losonczy istván

Kiállítás
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Repedés a Történelem Múzeumán. Itt jön be a jövő?
Nyilvános FORMER WEST szerkesztőségi ülés és tranzit.hu konferencia 

A konferencia és a nyilvános szerkesztőségi ülés a történelem és az emlékezet változó értelmezéseivel fog-
lalkozik, azzal a folyamattal, ahogy a múzeumok, emlékművek, emlékhelyek, a múlt újrajátszásai, a revizio-
nista historiográfi a és az egymással versengő traumák, mint Magyarországon a Holokauszt és Trianon, po-
litikai csataterekké válnak. Ezeknek a vitáknak, nemcsak itt, hanem a nemzetközi színtéren is, a jövő helyett 
a múltról alkotott képzelet ellenőrzése a célja. A konferencia résztvevői elméleti állásfoglalások mellett az 
emlékezetpolitika helyi és nemzetközi aktuális kérdéseivel kapcsolatban a művészeti gyakorlatok és a mű-
vészet intézményeinek emlékezet-formáló szerepével is foglalkoznak. A tranzit.hu az esemény alkalmából 
egy angol nyelvű kiadványt jelentet meg Emlékek háborúja – kal auz a magyar emlékezetpolitikához címmel.

Résztvevők:  András Edit (művészettörténész, kurátor, Budapest), Boris Buden (író, kultúra kutató, fordító, Berlin), Inke Arns (kurátor és 
író, Berlin/Dortmund), Tony Chakar (építész és író, Bejrút), Jodi Dean (író és politológus, Genf, New York), Gróf Ferenc (művész, Párizs), 
Daniel Lazare (politológus, író, New York), Mélyi József (művészettörténész, kritikus, Budapest), Rastko Močnik (szociológus, irodalom-
tudós, fordító, aktivista, Ljubljana), Vjeran Pavlakovic (történész, Rijeka), Andrew Ryder (újságíró, író, Budapest), Jonas Staal (művész, 
Rotterdam), Tamás Gáspár Miklós (fi lozófus, író, Budapest), Jelena Vesić (független kurátor, író, Belgrád), Tompa Andrea (színházkritikus, 
író, Budapest), Toronyi Zsuzsanna (muzeológus, Budapest), Wessely Anna (művészettörténész, szociológus, Budapest)

Művészeti intervenció az előadóteremben: Gróf Ferenc 

Vetítések a konferencia keretében: Neïl Beloufa, Kisspál Szabolcs, Magyar Dezső, Németh Hajnal, Milo Rau, tranzit. hu/Tehnica Schweiz

A konferencia és a nyílt szerkesztőségi ülés a tranzit.hu (Hegyi Dóra, László Zsuzsa – kurátorok, Leposa Zsóka – projekt mene-
dzser) és a FORMER WEST (Boris Buden, Maria Hlavajova, Simon Sheikh – kurátorok, Wietske Maas – projekt menedzser) együttmű-
ködésében jön létre.

További információ:
http://www.formerwest.org/PublicEditorialMeetings/ThereIsACrackInTheMuseumOfHistoryIsThatHow
TheFutureGetsIn
http://hu.tranzit.org/hu/esemeny/0/2015-05-13/repedes-a-tortenelem-muzeuman-itt-jon-be-a-jovo

Az Emlékek háborúja programsorozat a FORMER WEST Culminating Phase: Edits, 
Annotations, Proposals című projektjének része, amelyet az Európai Unió Creative Europe 
programja támogat.

Időpont: 2015. május 13-14., mindkét nap 
10-20 óra között
Helyszín: FUGA, Budapesti Építészeti 
Központ, Breuer Marcell terem
Cím: 1052 Budapest, Petőfi  Sándor u. 5

A konferencia nyelve angol.
Regisztráció: offi ce@tranzitinfo.hu

M21 Galéria, Pécs

Észrevételek Aknay János kiállítása kapcsán

Aknay János: Kapcsolat III.,1997
akril, merített papír,150×150 cm

Aknay János: In memoriam 1914–1918, Nagybátyám emlékére, 2014
akril, vászon,130×200cm
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(folytatás az 1. oldalról)
A  portréfotók természetessége, ke-
vés tárggyal és képi eszközzel történt 
megvalósítása mellett a nevesítés és 
az életrajzok is biztosítják, hogy kiol-
tódjon ez a pillantás. Ez utóbbiak azt 
a konkrétumot tették hozzá a képek-
hez, amit sosem tudunk az  ismeret-
len másikról, és sokszor nem is kell/
lehet tudnunk. Azt viszont igen, 
hogy mindig akad konkrétum, amely 
a belőlünk áradó képet felülírja. Ak-
kor is, ha egy pipás cigány öregasz-
szony jön velünk szembe, fején ken-
dővel, nagy szoknyában. Vagy egy 
roma zenészt látunk a  hegedűjével 
a  kezében. Ráadásul a  lenézett, un-
dort vagy félelmet keltő sztereotípiák 
megjelenítői és megszüntetői szak-
mai és emberi jelentőségük ellené-
re a  többség számára várhatóan is-
meretlenek, ahogy tevékenységeik is 
azok. Akik „nyertesek”, de a szintén 
lenézett és ekképp irigyelt sztereotip 
sikeres roma szerepekbe sem illeszt-
hetők. Akikben nincsen semmi tipi-
kus. Csak közös. A megtett erőfeszí-
tések azért, hogy változzon a kép.

A második tárlat, a Vágyak archí-
vuma, mintha eggyel hátrébb lép-
ne, s e tekintet kérdését immár tá-

gabb körben, még inkább történeti 
keretbe ágyazva vizsgálná. A  kiin-
dulást alapos kutatómunka során 
kiválasztott, XIX–XX. századi etno-
gráfiai gyűjtésekből, antropológiai 
kutatásokból származó fotók adják, 
amelyeken a romákat a készítők ha-
talmi pozícióját, a fotózottak teste fe-
letti kontrollját megjelenítő módon 
mutatják be. Éppen ezért kis méret-
ben láthatók csak a galéria falán. Ez 
a  gesztus rendkívül lényeges: azok 
az  emberek, akik áldozatul estek 
a fotós és a korábbi nézők tekinteté-
nek, így még ebben a kontextusban 
sem válnak evidensen azzá a mién k 
előtt. Hogy reflektálni lehessen rájuk, 

tudnunk kell a tartalmukat: nagyító-
kat találunk előttük, csak ezeken ke-
resztül láthatók. Meghatározott te-
hát a nézés módja, amely egyszerre 
kétféle: a nagyító a tudományos, ku-
tató pillantást hozza létre, ugyanak-
kor valamennyire mégis kukkolókká 
leszünk mi is, ahogy bekémlelünk 
a  fehér tekintet monopolhelyzetéből 
a „romák világába”.

A fotókat kortárs művek veszik 
közre, melyek majdnem mindegyi-
ke egy-egy fotó felülírása, kiragadá-
sa eredeti kontextusából. A  szerep-
lők méltatlan helyzetének legalább 
utólagos megszüntetőiként a  néző 
és nézett közötti eredeti csatornát 
bontják szét. Nemes Csaba Ki sze-
repel itt? című művében az  egyet-
len színes csoportképet festi újra 
aprólékos pontossággal, ám e tech-
nika elemeli a  valóság látszatától 
a  látványt, amely így elképzelt ala-
kok kitalált jeleneteként hat: tehát 
az  eredetin látható „sátoros roma” 
valójában nem létezik. A  mű má-
sik darabja egy (itt nem látható) fotó 
alapján készült fekete-fehér fest-
mény, ahol több, az  eredetin látott 
elem szerepel: férfi, vélhetően fél-
meztelen nő, sátor, és egyértelmű-

vé lesz, hogy a többségi társadalom 
kontextusában ugyanaz egészen 
más értelmezést nyer. Bukta Imre 
az  Almacsősz című fotót dolgozta 
fel, amelyen a cigányok mint almát 
lopók csak a képhez írt megjegyzés-
ben tűnnek fel. Bukta Régi almáskert 
című képén a főszereplő, a fotóról át-
írt lányalak a leszüretelt gyümölcsö-
ket vigyázza. Itt is mindössze utalás 
történik a romákra, csak éppen po-
zitív módon: akár mint a  ládák ké-
szítői, akár mint az almák leszedői 
juthatnak eszünkbe.

Tamara Moyzes fotómontázs-soro-
zatában (Etnológiai Múzeum I–III.) 
az egyik legproblematikusabb képpel 

dolgozik: itt az eredeti fotós nem át-
vitt értelemben mezteleníti le az áb-
rázoltakat; minden értelemben vett 
kiszolgáltatottságuk fizikai aspek-
tusa egészen explicit módon nyilvá-
nul meg. A Cigánylányok sora című 
fotón derékig meztelen és felöltözött 
lányok állnak egymás mellett sor-
mintaként. A roma test (és általában 
a  sötétebb bőrű csoportok tagjainak 
teste) mint képlékeny anyag jelenik 
meg a  rájuk vetülő tekintetek szá-
mára, amelyek undort keltőnek, be-
tegesnek, stigmatizálhatónak, nem-
emberinek tüntethetik fel, ilyenné 
formálhatják áldozatukat. E csopor-
tok nőtagjainak teste még kiszolgálta-
tottabb, ugyanakkor a primer vágyak 
hordozójává is válik – ezt példáz-
za ez a  fénykép is. Moyzes különfé-
le kontextusokba helyezi a lányokat: 
meztelen fehér nők sorával veti ösz-
sze az övékét, akik egy nudista szép-
ségverseny szereplőiként látszólag 
rendben vannak helyzetükkel, azaz 
fotójuk nem válik olyan mértékben 
megkérdőjelezhetővé, mint a  hozzá-
juk képest ledérebbnek, megszerez-
hetőbbnek (Junghaus) mutatott roma 
lányoké. Soruk katonák puskája előtt 
is megjelenik, ami áldozatiságukat, 
kényszerítésüket vizualizálja. Végül 
a  puskák fényképezőgépekre cseré-
lődnek, amelyek éppúgy lelövik őket 
(Susan Sontag), ahogy a  fegyverek, 
csak szimbolikus értelemben.

Ladislava Gaziova szintén újrafest 
egy csoportképet, és ő is új kapcso-
latba hozza azt a valósággal: Az ide-
genek című művön az  emberek sö-
tét, arctalan – csak a szemek csíkjai 
látszanak – szellemalakokká válnak, 
ijesztő, megfoghatatlan lényekké; 
a  fekete formák ráadásul a  csadort 
idézik. Ezzel egy másik csoport vo-
nódik be a  kérdéskörbe, jelezve, 
hogy a  romboló tekintet bennük 
is kárt tehet. Selma Selman videó-
ja (Ne nézz cigány szemébe) nem 
konkrét fotóhoz kapcsolódik: a  mű-
ben „szemtől szemben láthatjuk” 
a boszorkánynak vélt roma nőt, s így 
lepleződnek le azok a minden alapot 
nélkülöző, ám annál ártóbb hiedel-
mek, amelyek ürügyként szolgáltak 
a roma nők negatív sztereotípiáinak 
kialakításához.

A galéria közepén, egy asztalon 
mint origóponton roma önkénte-
sek privátképei láthatók, amelyeket 
15 kérdés mentén kellett kiválaszta-
niuk, mint például: Ezen a  képen 
már tudtam, hogy roma vagyok, 
Ahol legsötétebb a bőröm stb. A fotók 
ismerősek lehetnek, hiszen ilyen ké-
peink – születésnap, jelmezverseny – 
nekünk is vannak. Ám ezek a több-
ség számára eddig láthatatlan fotók: 
olyanok, amelyeket roma családok 
készítettek saját életükről, önmaguk-
ról önmaguknak, amelyeket nem 
szoktunk a  sztereotípiák mögé gon-
dolni, mert azokkal nem megragad-
hatók – ahogy az  első tárlat portréi 
sem voltak azok. Olyan, önmagukra 
vetett pillantásnak lehetünk itt tanúi, 
amelynek példáit szinte soha, sehol 
nem láthatjuk, hiszen az önkép-alko-
tás kontrolljának monopóliuma sem 
a  romák kezében van. Így legtöbb-
ször önmagukra is úgy kell nézniük, 
ahogy a többiek néznek rájuk. Ezért 
nincs ártatlan tekintet. (Megtekint-
hető május 9-ig.)

somogyi zsófia

Köszönet Bak Árpádnak a cikkhez nyújtott segítségért.

Kiállítás

Szeretem, ha egy kiállítás képes kiszakítani a  hétköznapi kötelességek 
sorozatából, belső világunkat hívja előtérbe, felébreszti intuíciónkat és 
meditálásra késztet. Ez a szempont vezérelt a három tárlat kiválasztása-
kor is, amelyek különbözőségük ellenére ebben hasonlítanak egymásra.

Fukui Yusuke: Tesla
A Kiscelli Múzeum templomtere önmagában is alkalmas arra, hogy hatá-
sával magasabb szférába emelje a látogatókat. Bár a kiállítótérként műkö-
dő épület már elvesztette szakrális funkcióját, Fukui Yusuke alkotásaival 
körülvéve mégis a vallásos élményhez hasonló, ismeretlennek ható erők-
kel találkozhatunk. A hatalmas művek mintha égi tüneményeket és villá-
mokat ábrázolnának, ám az életünket nap mint nap átszövő, elektromos 
erőterekből indulnak ki.

A művész Japánból származik, Toyama városából. Ott egy alkalommal 
egy antikváriumban ráakadt Barcsay Anatómiájára, amely végül az 1990-
es évek elején Budapestre vonzotta. A Magyar Képzőművészeti Egyete-
men végzett, azóta a magyar kortárs művészeti élet egyik meghatározó 
alakja, rendszeresen állít ki mind Budapesten, mind Tokióban.

Társadalmi érzékenysége jóval nagyobb, mint ahogy az műveiből első 
ránézésre kiderül. Tesla-sorozatának előzménye a fukusimai atomkataszt-
rófa volt. A tragédia hatására 2011-ben művészi alkotókedve hosszú időre 
alábbhagyott, mégsem maradt tétlen. Kidolgozta a  Fukushima Hybrid 
Power Field projekt tervét, amely napelemekkel és szélturbinákkal Japán 
energiaszükségletének csaknem felét elő tudta volna állítani. Anyagi for-
rások híján a program nem valósulhatott meg, a tervezés során azonban 
a művész megismerte Nikola Tesla munkásságát, amely ismét alkotásra 
késztette. Művein Fukui Yusuke a  Tesla-tekercs által létrehozott villá-
mokat jeleníti meg a síkban, ahol az egészen sötét háttérből robbannak 
ki vakító vonalhálói. A  kiállítás utolsó 
részében a  közelmúlt nagyméretű ké-
pei érzékeny, elmosódó felületeikkel és 
színhasználatukkal eltérnek a  Tesla-so-
rozat 2011–2013-ban készült, magasfe-
szültségű tereket ábrázoló alkotásaiktól. 
Fukui Yusuke művei absztrakt képeknek 
hatnak, fontos azonban megjegyezni, 
hogy létező jelenségeket mutatnak be, 
nem szakadnak el a  valóságábrázolás-
tól. (Fővárosi Képtár–Kiscelli Múzeum, 
megtekinthető május 31-ig.)

Stark István: Der Stark Light / 
Az erős fény
A festő- és grafikusművész Stark Ist-
ván 1960-ban született. Általában nem 
szereti műfaji kategóriák által megha-
tározott korlátok közé szorítani alkotó-
tevékenységét, a  fotóművészet, a  land 
art projektek ugyanolyan közel állnak 
hozzá, mint a  művészet hagyományos 
médiumai. A K.A.S. Galériában most mégis nagyméretű festményeit lát-
hatjuk. Csaknem másfél évtizede kísérletezik a  fény optikai hatásaival, 
a színek által érzékelt valóság játékosságával. Fizikai vizsgálódásainak kö-
szönhetően jutott el a láthatatlan, mégis mindenütt jelen lévő és mindent 
átjáró valósághoz – elég csupán a  rádiófrekvenciára vagy a  hanghullá-
mokra gondolnunk. A rezgések által keltett hullámokat és a fény hatásait 
a  színek segítségével Stark István vizuális nyelvvé formálja alkotásain, 
vásznain színtanulmányai szinte belülről világítanak, ezzel hozzák létre 
tündöklő metafizikai hatásukat. E síkra kerül rá a  fegyelmezett rendbe 
sorakoztatott, semleges színnel jelölt pontháló, így az alkotások eltérő né-
zőpontokból szemlélve más-más optikai tapasztalatot nyújtanak. (K.A.S. 
Galéria, megtekinthető május 16-ig.)

Mayer Éva: Lélekterek
Utolsó állomásom a Molnár Ani Galéria volt, ahol Mayer Éva kiállítása 
látható. A művésznő 2012 óta a Magyar Képzőművészeti Egyetem DLA-
képzésére jár, rendszeresen állít ki Magyarországon és külföldön, de 
művészetszervezői tevékenysége sem elhanyagolható: a somorjai Dunart 
művésztelep és a Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Fórum fő szervező-
je. 2013-ban – igen fiatalon – Munkácsy-díjjal ismerték el munkásságát.

A Lélekterek című tárlaton az alkotások témája a városi lét és a vallásos 
hit témái köré szerveződik. Éjszakai, reklámtábláktól világító városké-
pei különleges színvilágukkal és a Braille-írással a képekbe csempészett 
Tízparancsolat egy-egy tételével transzcendens atmoszférát teremtenek 
a  kiállítótérben. Az  így „olvasható” törvények mellett néhol óvó kezek 
és nagy felületeket befedő színes gézdarabok jelzik a gondoskodó hitet, 
amely az  elidegenítő nagyvárosokban még mindig jelen van, csak meg 
kell tanulnunk észrevenni jeleit, és élni vele.

A városi tájképek a  művész valós tájélményeiből és fantáziaképeiből 
állnak össze. Mayer Évától megszokhattuk a  bonyolult technikai kísér-
leteket és a műfaji sokszínűséget, s ez az itt látható képek esetében sincs 
másként. Az  első fázisban üveglapokra festette kompozícióit, amelyek-
re gézdarabokat helyezett. Majd az  üveget beszkennelte, és a  műveket 
számítógéppel fejezte be. Az  alkotói folyamat során a  színek többször 
átfordultak, így a  művésznő által elgondolt színértékek csak az  utolsó 
fázisban, az előhívás során öltöttek testet. (Molnár Ani Galéria, megte-
kinthető június 19-ig.)

Nevelő Judit

Ma művészettörténész-hallgató, 
PPke Btk

Gallery8, Budapest

Nincs ártatlan tekintet

Cigány férfiak és nők csoportja, 1895 körül, Dályok, Magyarország
fekete-fehér, pozitív, Nagyszokolyai Béla gyűjtése, Néprajzi Múzeum, fotótár
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A „világ legfájdalmasabb kiállítá-
saként” hirdetett program a  Lud-
wigban tipikusan olyan esemény, 
amelyet nem lehet egymagunkban 
birtokba venni. A  /////////fur////: 
no pain no game című bemutató-
ján kipróbálható tíz interfész több-
sége társasjáték, így ha nem akarjuk 
a kedves mazochista teremőrök se-
gítségét igénybe venni, jobb, ha elő-
re gondoskodunk játékpartnerről.

Ha őszinték akarunk lenni, nem 
nehéz beismerni: többnyire előze-
tes elvárásokkal és elképzelésekkel 
lépünk a  kiállítótérbe. Elektroni-
kus játék mint a  nézővel interak-
cióba lépő alkotásforma – ilyet már 
láttunk. Húzódozás attól, hogy 
próbálgassuk, játsszunk az  eszkö-
zökkel, mintha az kizárná a megfi-
gyelő pillantás lehetőségét. Részint 
tényleg erről van szó, pontosabban 

ennek fordítottjáról: a  két média-
művész, Volker Morawe és Tilman 
Reiff ebből az alapállásból indít. Já-
tékok esetében a kipróbálónak fel-
használóvá kell válnia, nem ma-
radhat passzív. Vagy belép a  játék 
világába, elfogadja annak szabá-
lyait, és akkor a  játék beszippant-
ja, vagy örökre kívülálló marad. 
Olyan, mint a nyelv: értelmét hasz-
nálatában nyeri el – helyes alkal-
mazásához viszont nem kell nyelv-
tanárnak lenni. A  kiállítás azért 
a  szemlélődő beállítottságú néző-
nek is kínál egérutat: a  cine fur 
szekcióban a két alkotó egy video-

összeállítás segítségével ismerteti 
megvalósult munkáit, bemutatja 
azok használatát. Kedvcsinálónak 
sem rossz, annál is inkább, mivel 
a legtöbb munkájuk vicces, miköz-
ben az ember működéséről monda-
nak el valamit. A  játék felszabadít 
– de mi van akkor, ha éppenség-
gel nem ez a célja, hanem a szem-
besítés?

Reiff és Morawe a kölni művé szeti 
főiskolán tanult médiaművé szetet, 
illetve számítógépes inter fész- és 
játéktervezést. Együttműködésü k 
eredménye számos díj és elisme-
rés: Japán Médiaművészeti Díj 
(2003), az  Ars Electronica fődíja 
(2002), a ZKM (Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie Karlsruhe) 
Nemzetközi Médiaművészeti Díja 
(2003). Közös tevékenységüket il-
lusztrálják is a  bejáratnál elhelye-
zett infografikán: a  laborban tes-
tet (konzolt) öltött gondolat kijön 
a gyárból, útját kiállítások és elisme-
rések szegélyezik, az egész folyamat 
pedig szépen idővonalra helyezve 
jelenik meg. (A fur maga is beszélő 
név, az  angol kifejezés szó szerinti 
és átvitt értelemben bundát jelent.) 
Budapesti kiállításuk egy kultu-
rális vándorprojekt része (http://
www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/spi/
huindex.htm), amelyet a Goethe In-
tézet kezdeményezett, és amely a já-
ték kultúránkban betöltött szerepét 
tematizálja. A projekt a legkülönbö-
zőbb szempontokból közelítve, ki-
állítások, fesztiválok, koncertek és 
kerekasztal-beszélgetések sorával tér - 
ké pezi fel és világítja meg játék, mű-
vészet, tudomány és társadalom köl-
csönhatásait.

De milyen munkákról is van szó 
a  fur esetében? Gombnyomásra 
működtethető, tojásmadárszerű 
mikro-szónok (the furer), aki a  vi-
lág vezetőinek beszédét ontja magá-
ból (köztük a Führerét is). A hibázó 
játékost fizikai fájdalmakkal bünte-
tő tévétenisz (PainStation), hang-
ra mozgó és világító gömbök (His 
Master’s Voice), csapatban énekel-
hető, billegő labirintusban golyót 
mozgató játék (Amazing), netről 
csak lekapcsolást biztosító hotspot 
(OIS) és más hasonlók. Talán még 
érdekesebbek a kiállításon nem lát-
ható munkáik, mint például a Leg 
Shocker, egy olyan kétkonzolos fo-

civébé, amely a  fotelben ülve te-
szi átélhetővé a  játék pszichológia i 
mozzanatát. Egy aktuátort kell hoz-
zá felcsatolni a lábra, így fizikailag 
érzékelhetővé válnak az  ellenfél 
faultjai. Kifejlesztői azt figyelték 
meg, hogy a  játékosok viselkedé-
se megváltozik, amint észreveszik 
virtuális ellenfelük szabálytalanko-
dásait. Ettől kezdve nem arra kon-
centrálnak, hogy gólokat lőjenek, 
hanem hogy faultolják a  másikat, 
visszaadják a kapott fájdalmakat.

A fur a  diszfunkcionális, nem 
rendeltetésszerűen használható já-
tékok alapötletére építi valameny-
nyi eszközét. Munkáikban alig-
hanem a  gamification jelenségével 
van dolgunk, amikor a  valóság és 
a  játék, a  munka és a  szórakozás 
közötti határok elmosódnak. A  já-
ték napjainkban több mint idő-
töltés – világmodell, életstraté-
gia. Több mint fél évszázad telt el 
az  első elektronikus játék, az  osz-
cilloszkópon nézhető Tennis for 
two (William Higinbotham, 1958) 
bemutatása óta, de az  alapélmény 
ugyanaz: beindul a  kémia, elsza-
badulnak az  endorfinok, emelke-
dik az  adrenalinszint. És úgy tű-
nik, az ember szeret szenvedni, ha 
ezzel nyerhet. Sokszor öngerjesz-
tő folyamat indul be a  felhaszná-
lónál, és hiába kap jutalmul fájdal-
mat, egyre tovább és tovább megy, 
a  vér és a  szenvedés sem akadály. 
Mint a középkori kínzóeszközöket 
a modern számítástechnikával ösz-
szekötő PainStation című munká-
juknál, a fur más terminálok eseté-
ben is megfordítja a játék logikáját. 
Nem a minél jobb játékot jutalmaz-
zák, hanem a hibát büntetik kemé-
nyen. Konstrukcióik eltörlik az em-
ber és az általa használt készülékek 
közötti határokat, és munkáikhoz 
gyakorta a  számítógépek világától 
idegen rituálékból merítenek ih-
letet. Alkotásaik nyomán reálisan 
átélhetővé válnak a  virtuális ját-
szadozás következményei. A  játék 
mint tárgy nélküli rivalizálás egy 
társadalmi szükséglet funkcionális 
helyettesítője. A  flow magával ra-
gad, a visszacsatolás odavág. (Meg-
tekinthető május 10-ig.)

Készman JózsEf

Kiállítás

A népi demokráciáért folytatott küzdelem haladó szellemének a képzőművé-
szetben nem a formalátás optikai területén kell tükröződnie, hanem az al-
kotások eszmei tartalmában. A téma háttérbe szorulása a formával szemben 
olyan maradi szellemet képvisel, mely nem szolgálja a  társadalmi haladás 
ügyét. A  múlt dekadens polgári világrendje összeomlott. A  művészetben 
szektaként ideig-óráig még megjelenhet, de a paraszti és munkás népi erőket 
felszínre hozó forradalom ki fogja vetni magából. Új társadalmunk kitermeli 
azokat a művészeket, akiknek a közösség számára mondanivalójuk van, hi-
szen a holnap művészetének a közösséget kell szolgálnia.

Élet a romok alatt
A Szépművészeti Múzeum új szerzeményeit bemutató kiállítása csupán egy 
termet tölt meg, mégis jelentős eseményként üdvözöljük. Az ütött-kopott, seb-
zetten álló épület ablaktalan földszintjén bemutatott 40 műtárgy a művészi 
és múzeumi élet újjáéledését jelenti, egy tönk szélére juttatott intézmény hír-
adását a romok alól. Genthon István, a múzeum új igazgatója szerencsésen 
mutatkozik be. A Nemzeti Bank művészetkedvelő igazgatójának közbenjá-
rásával a  volt Herzog-gyűjtemény több értékes darabját szerezte meg, köz-
tük Goya, Monet és Renoir képeit, ezeket tárja most a  nagyközönség elé. 
A kiállítás másik része a volt intézményvezető, Petrovics Elek hagyatékából 
származik. Munkácsy, Ferenczy, Rippl-Rónai festményei sokat elárulnak 
a magángyűjtő Petrovics kiváló ízléséről. Az új vásárlások között Czóbel- és 
Pátzay-műveket is láthatunk. A múzeum régi, megszokott képeinek kénysze-
rű távolléte a nyugatra szállítás viszontagságai miatt még sokáig elhúzódhat, 
de örömmel vettük hírül, hogy az elveszettnek hitt művek, köztük Szinyei 
Majálisa is megvannak. Nemzeti kincseink visszaérkezéséig az új szerzemé-
nyekben gyönyörködhetünk. (Szépművészeti Múzeum, megtekinthető volt 
1946 májusában.)

A Munkáskultúrszövetség festőiskolája
A dolgozók rétegeiből sok tehetség bukkant fel, köztük a  legismertebbek 
Derkovits Gyula és Dési Huber István. Ennek a  rétegnek kínál új típusú, 

díjmentes esti tanulási lehetőséget 
a Munkáskultúrszövetség. A rajz- és fes-
tőművészet elsajátítására szomjas dolgo-
zók Kmetty János vezetésével intézmé-
nyes keretek között bontakoztathatják 
ki tehetségüket. A fejlődés munka és ta-
nulás útján jöhet létre, és az oktatás a te-
hetség útjának egyengetésében vállal 
szerepet. A  festőiskolát vezető Kmetty 
művészként és emberként is olyan 
szempontokat képvisel, melyek a  mai 
kívánatos szellem értelmében is megfe-
lelő utat mutatnak az új generáció nak. 
A  Munkáskultúrszövetség képzőmű-

vészeti csoportjának részéről Bán Béla és Schalk László is lelkes szervező-
munkát fejt ki. A szövetség fáradhatatlan küzdelmet folytat az alkotómunka 
feltételeinek megteremtéséért és egy új művészeti közélet megteremtéséért. 
A szabadiskolára jelentkezők nagy száma bizonyítja, hogy a munkáskultúra 
esti festő- és rajziskolája elsőrendű szükségletet elégít ki.

Bán Béla
Az Európai Iskola második kiállítása Bán Béla különös tusrajzait, olaj- és ak-
varellképeit mutatja be. Fontos esemény ez ma, amikor a művészekre rossz 
idők járnak, életük nélkülözésekkel terhes tengődés. A  Bánhoz hasonló 
haladó szellemű művészeket a közönség értetlensége és tájékozatlansága is 
sújtja, a közöny szellemi sivatagának nyomasztó légkörében alkotnak. Sokan 

egyenesen megkérdőjelezik az absztrakt mű-
vészet létjogosultságát a népi demokráciában. 
Ezért is fontos napjainkban a haladó festők és 
szobrászok csoportjának egységes fellépése 
az  Európai Iskola mozgalmának keretei kö-
zött. Az elmélyülten alkotó Bán Béla számára 
a világ nem másolandó objektumok sora, ha-
nem alakítandó élményanyag, mely tragikus 
érzelmeket hordoz. Tárlata egy problémákkal 
küzdő, de fáradhatatlanul előretörő, sajátos 
alkotószellem működésébe nyújt betekintést 
– ha mai eredményei még vitathatók is. Leg-
nagyobb értéke analitikus természete, még 
akkor is, ha elemzéseinek végeredményei t 
nem tudja mindig hitelesen megfogalmazni 
képeiben. Komplikált és zsúfolt kompozíció i 
olykor túlhalmozzák a  meglepetéseket. 

Bán kifejezésmódja gyakran kettős: egyik vásznán például az  emberi fi-
gurát idéző formák a valóság elvont képzetét adják, míg a mögötte látható 
impresszionisztikus tájat a természetelvűség alapján ábrázolja. Rajzainak szö-
vevényessége nemegyszer megtöri a képi harmóniát, az egyszerűsítés ezért 
sok képének előnyére válna. Az önmagával és alkotó tehetségével viaskodó 
művész érdekfeszítően elemzi és vetíti elénk a világ dolgait. Tág horizontú 
piktúrája – feszültségekkel terhes útkeresésének megjelenítésével együtt – 
elismerést és biztatást érdemel, mint minden olyan művész, akit az őszinte 
átélés, tiszta művészi hitvallás és lelki sugallat vezet, nem pedig az aktuális 
propagandaszerűség. (Magyar Képzőművészek Szabadszervezete, megte-
kinthető volt 1946. április 28-tól.)
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Nagyon nehéz feladat a mai Magyar-
országon konzisztens jövőképet vá-
zolni; különösen bonyolultnak tűnik 
a  felvetés, ha az  a  kulturális intéz-
ményrendszerre, ezen belül is a kor-
társ képzőművészetre vonatkozik. 
Nemcsak azért komplikált a  feladat, 
mert a struktúrák sokkal gyorsabban 
változhatnak, mint a  rendszerváltás 
óta bármikor, hanem mivel a  jövő 
alakításába vetett hit is olvadni lát-
szik, sőt mintha közös múltunk is 
egyre inkább elvesztené körvonalait. 
A jelenlegi helyzetben az intézmény-
rendszer jövőjére valószínűleg csak 
úgy tehető strukturált javaslat, ha 
az  egyszerre avatkozik bele a  múlt-
ba és a  jelenbe; egyfajta függő idő-
ben íródik.

A függő idő egyik paradox jellem-
zője, hogy nagyobb léptékben nem 
igazán változik. Ha előveszi az em-
ber az 1928-as Első Magyar Irodal-
mi és Művészeti Kongresszus anya-
gát, már megtalálja benne a panaszt 
a  művészet középiskolai oktatásá-
nak hiányosságaival kapcsolatban, 
a javaslatot a forgalmi adó csökken-
tésére vonatkozóan a  műtárgyel-
adásoknál, vagy a  kezdeményezést 
a múzeumokban a művészetközve-
títői munka fejlesztésére. Jellemző 
az is a függő időre – és 1928-ban sem 
volt ez másként –, hogy a kultúrpoli-

tika alapjában véve kiismerhetetlen: 
nincsenek lefektetett alapelvek, csu-
pán jelszavak és pragmatikus dön-
tések vannak, klebelsbergi lebegés 
a reformproblémák és a konzervatív 
megoldások között. Természetesen 
a  kortárs képzőművészetre vonat-
kozó különálló kultúrpolitika nem 
létezik (akkor sem létezett), az  in-
tézményrendszer ezer szálon függ 
más rendszerektől, többek közt 
a közgyűjteményi struktúráktól, sőt 
adott esetben még az  úgynevezett 
látványsportoktól is (1928-ban erről 
még nem hallottak).

A mai magyar kultúrpolitika 
egyik állandóan visszatérő parado-
xonja szerint a  jelenlegi kormány-
zatot nem érdekli a kultúra, miköz-
ben a hatalom jó részét az ideológiai 
alapon szerveződő Magyar Művé-
szeti Akadémiára ruházza. Az alap-
törvénybe betonozott tény mögött 
mégsem húzódik valódi ellentmon-
dás. A  kultúrpolitika egyik leg-
fontosabb feladata ugyanis definí-
ció szerint az  érdekek mérlegelése, 
egyeztetése, esetleg klebelsbergi 
szintézise lenne. Ebben a mai eset-
ben azonban épp erről nincs szó: 
a  kultúrára kevés figyelmet fordító 
kormányzat a  mérlegelés és egyez-
tetés számára feleslegesnek látszó 
szakaszairól lemondva, egyetlen 
érdeknek és nyomásnak engedve 
eresztette ki kezéből a  művészet 
nagy területeit.

A jelenkori kultúrpolitika elem-
zése mára szinte már feleslegesnek 

tűnik, fontosabb feladat a  múltbé-
li szálak felkutatása; például annak 
megértése, vajon miből állt össze, 
hogyan alakult ki az elmúlt évtize-
dek alatt ez a fent említett nyomás? 
Hol volt eddig, és miért nem dön-
tött halomra már korábban is min-
dent? Ma már – annak ellenére, 
hogy a  szervezet hatalmának ere-
detét valószínűleg Makovecz Imre 
és Orbán Viktor személyes kapcso-

latában is kereshetjük – jól látszik, 
hogy az  MMA nyomása nagyrészt 
képzőművészeti nyomás. Erről ta-
núskodik a  Műcsarnok megszer-
zése, a  szalon mint vezérgondolat 
hangoztatása, a  Vigadó program-
ja, vagy a  művészetelméleti mun-
ka erőltetése. A nyomás hátterét pe-
dig a sok ezernyi tagot számláló és 
az  MMA mögé nagyrészt csendes 
passzivitással felsorakozó Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesü-
lete (MAOE) adja, amely eredetileg, 
2008 táján maga akart volna a Ma-
gyar Alkotóművészeti Közalapít-
vány (MAK) vagyonával egyesülve 
köztestületté válni.

Hétezer művész sokaságot és való-
di nyomást jelent, legalábbis a rend-
szerváltás óta, amely a képzőművé-

szetben jórészt már a  nyolcvanas 
évek elején lezajlott. A  szervezetbe 
tartozó művészek többsége már 25 
vagy 30 évvel ezelőtt elvesztette vi-
szonylag biztos értékesítési és szá-
mos irányban nyitott érvényesülési 
lehetőségét, majd akár szociális biz-
tonságát is. Eltűnt a Képcsarnok és 
bezárult előttük a  Műcsarnok, az 
alkotóközösségeken is túllépve el-
indult a  valódi piacosodás, kortárs 
kísérletezők jutottak külföldi bemu-
tatkozási alkalomhoz (és így a véle-
kedések szerint piachoz is).

A kilencvenes évektől kezdve 
mind a  továbbra is koncentrált ha-
talommal rendelkező, kulturális 
ügyekért felelős mindenkori minisz-
tériumon, mind később a tőle „kar-
távolságnyira” lévő NKA-n is nagy 
volt a  nyomás a  korábban meglevő 
területek visszaszerzésére, a  presz-
tízs visszanyerésére. Mindez első-
sorban szalonszerű kiállításokban, 
a díjbizottságokba kerülésért folyta-
tott versenyben vagy a  szervezetek 
állami támogatásáért vívott térnye-
rő küzdelmekben volt tetten érhető. 
Mindeközben az állam nem foglalt 
– mert adott intézményi struktúrá-
ban nyilván nem foglalhatott – el 
egyértelmű pozíciót, nem válasz-
totta el egymástól – nyugat-európai 
mintára – élesen a kortárs és a jelen-
kori művészet kategóriáit, a  tömeg-
szervezetek szociális támogatását és 
a  társadalomkritikus művészet pár-
tolását, hanem folyamatosan egyen-
súlyozott a szakadékok fölött és kö-
zött; hajlott a  progresszív kortárs 
művészet intézményrendszerének 
megerősítésére, de nem eresztette el 
a  tömegművészek kezét sem. Mára 
úgy tűnik, ez a stratégia – vagy in-
kább és pontosabban: kényszerpálya 
– csupán a feszültségek növekedésé-
hez és a  kultúrpolitikát megkerülő 
hatalmi-politikai megoldások előtér-
be kerüléséhez, azaz egyre nagyobb 
nyomáshoz vezetett.

Az idő kerekét nyilván nem le-
het visszaforgatni, nem lehetséges 
a  rendszerváltás idejéhez visszatér-
ni, és mindent újrakezdeni. Mégis, 
talán érdemes belegondolni, hogy 
a nyolcvanas évek reformjai – ame-
lyek Magyarországon csaknem min-
den akkori kelet-európai országnál 
liberálisabb kereteket teremtettek 
– miért jelentettek a  későbbiekben 
inkább béklyót, akár többek között 
a múzeumi rendszer, akár a művé-
szeti szervezetek átalakítása tekin-
tetében. Mit tehetett volna 25 év-
vel ezelőtt egy élesebben látó állam, 
hogy szilárdabb – hatalmi-politikai 
(esetleg ingatlanhasznosításra vo-
natkozó) megfontolásokból kiindul-
va nehezebben felborítható – rend-
szereket hozzon létre? Melyek azok 
az  intézményi formák, amelyek át-
hidaló elemként segíthették volna 
például a későbbi nyomás csökken-
tését? A jelen függő idejéből (élesen) 
visszapillantva úgy gondolom, hogy 
ebben a hibrid magyar kultúrpoliti-
kai rendszerben talán eredménye-
sen alkalmazható intézményi forma 
lehetett volna a művészeti egyesüle-
tek, a német eredetű Kunstvereinek 
meghonosítása.

A Kunstverein a  kortárs művé-
szek és a közönség közötti közvetítő 
láncszem, amelynek főbb tevékeny-
ségei közé a  kiállítások szervezése 
mellett a  művek értékesítése tarto-
zik. A művészeti egyesület eredeti-
leg a XIX. század első felében, német 

területeken a  feltörekvő polgárság 
intézménye volt, amelyben a  díjat 
fizető tagság legtöbbször sorsolás út-
ján jutott hozzá az  alkotásokhoz – 
amelyekből néha még gyűjteményt 
is építettek: a tagok közös finanszí-
rozással egyéni haszonhoz, presz-
tízshez, illetve szimbolikus tőkéhez 
jutottak. A  későbbiekben a  sorso-
lás kikerült a művek elosztási folya-
matából, a részvénytársaság jellegű 
forma azonban megmaradt, miköz-
ben egyre erősödött az állam szere-
pe, amely mára döntő fontosságúvá 
vált: a németországi Kunstvereinek 
bevételeinek nagyobb része már 
nem a  tagságtól, hanem az  ön-
kormányzatoktól vagy az  államtól 
származik. Magyarországon talán 
ebben a mai, állam által megtámo-
gatott formában lehetett volna át-
venni a  Kunstvereinek rendszerét, 
elsősorban azokban a  városokban, 
ahol a  rendszerváltás előtt már ko-
moly művészeti fellegvárak épültek 
ki. Olyan regionális művészeti köz-
pontokat lehetett volna létrehozni, 
amelyek a  helyi közösségek által 
is preferált – akár a  kortárs képző-
művészet nemzetközi áramlataihoz 
kapcsolódó – művészeket mutattak 

volna be és juttattak volna piachoz.
A Kunstverein ugyanis egyszer-

re lett volna képes elősegíteni több 
kultúrpolitikai cél megvalósítását: 
felgyorsíthatta volna a piacosítás fo-
lyamatát, ami az  elmúlt évtizedek-
ben a különböző kormányzatok egy-
öntetű követelése volt. Szélesíthette 
volna a  kortárs képzőművészet kö-
zönségét, ami már 1928-ban is cél-
ként fogalmazódott meg. Az  egyes 
kisebb-nagyobb városokban (akár 
Budapesten is) helyi identitásterem-
tő eszköz lehetett volna. A  tagok-
nak évenként járó alkotások révén 
nem engedte volna elsorvadni a sok-
szorosított grafika korábban eleven 
struktúráját. Megteremthette volna 
a  helyi gyűjtőkörök kialakításának 
lehetőségét. A  Kunstvereinek segít-
ségével megőrizhető lett volna né-
hány elem a decentralizálás korábbi 
vívmányaiból. És nem utolsósorban: 
sok művész számára csökkentette 
volna a fent említett nyomást.

Tulajdonképpen mindezt megte-
hetné ma is. A művészeti egyesület 
ugyanis egyértelműen városi lehe-
tőségként gondolható el, akár olyan 
struktúrában is, amerre most a me-
gyei rendszer elindult (bár jelenlegi 
formájában inkább az  intézménybe-
zárások és a  centralizálás irányába 
tart). Kunstverein működhetne a ko-
rábban létezett kortárs művészeti 
központokban, többek között Szent-
endrén, Dunaújvárosban, Székesfe-
hérváron, Szombathelyen, Debre-
cenben, Miskolcon vagy Pécsett, ahol 
egyrészt a múzeumok mellett, vagy 
azoktól függetlenül rendelkezésre 
áll az infrastruktúra, s ahol másrészt 
a helyi intézmények megfelelő állami 
vagy helyi támogatás híján gyakran 

a  fenntarthatóság határán egyensú-
lyoznak. A helyi műpártoló–művész-
közösségek létrehozásának megtá-
mogatásával, egy részfinanszírozást 
megcélzó program keretében az  ál-
lam a  Kunstverein-lánc kiépítésével 
egyértelműen kultúrpolitikai profil-
tisztítást hajthatna végre. Ezekben 
az  intézményekben azonban nem 
az  állami preferencia érvényesülne, 
profán módon azt mondhatnánk, 
mindenki olyan művészetet kapna, 
amilyet megérdemel: ebből a sziszté-
mából kinőhetnek konzervatív kiállí-
tóhelyek éppúgy, mint folyamatosan 
neves külföldi kortárs művészeket 
vendégül látó központok.

De ez talán mégsem a  jelen, in-
kább egy lehetséges jövő, amelyben 
a Kunstverein egy átfogó és átgondolt 
átalakítás egyik eleme lehetne. Ebben 
a bevallottan kissé utópisztikus jövő-
képben számos művészeti egyesület 
létezik egymás mellett, s egy a  sok 
közül a Magyar Művészeti Akadémia 
– talán egy kiállítóhelyiséggel a Viga-
dó alsó szintjén. (Képek: Díszszemle. 
1975-ös művészeti helyszínek ma. 
Az MKE Képzőművészet-elmélet 
tanszék hallgatóinak projektje.)

mélyi JózsEf
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A művészeti egyesületek és a jövő

Függő idő

Fényes Adolf Terem, 2015

Ganz-Mávag Kultúrotthon, 2015

Stúdió Galéria, 2015

Kulturális Kapcsolatok Intézetének kiállítóterme, majd Dorottya Galéria, 2015
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A falakon kívül 6 – Beton Workshop és S’39

Csak keményen!
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.

E pillanatban, amikor cikkünk író-
dik, még az  OFF-Biennále Buda-
pest megnyitása előtt vagyunk. 
A programban szemet szúrt a Beton 
Workshop neve és sokat sejtető pro-
jektjük, amelynek során „engedély 
nélküli köztéri beavatkozásokat” vé-
geznek. Hogy miféléket, azt most 
még csak sejthetjük: a  beavatkozá-
sok előképe talán a  Király utcai hi-

bajavítások sora lehet. Az utcán elő-
forduló burkolathibákat korrigálta 
a  Beton, minden különösebb enge-
dély vagy felhatalmazás nélkül, és 
a javított felületeken üzeneteket is el-
rejtett. A Beton utcabútorokat is elhe-
lyez itt-ott, természetesen betonból, 
mindig valamilyen helyi problémára, 
adottságra, hiányra reagálva.

Ha azonban a Beton Workshopról 
szólunk, akkor rögtön egy nagyobb 
tereptárgyba botlunk, merthogy – 
maradva az építkezési metaforáknál 
– a Beton beépül egy nagyobb egy-
ségbe, a 2004 óta létező Szövetség 
’39-be, azaz újabban a  könnyebb 
nemzetközi érthetőség kedvéért 
S’39-nek nevezett csoportba. A Be-
ton tehát az S’39 oktatási projektje, 
amely bizonyos kérdésekben önálló.

És ha már az aktualitásoknál tar-
tunk: az  S’39 csoporttal áprilisban 
tele volt a sajtó. Nyilvánosságra ke-
rült, hogy ők tervezték és valósít-
ják meg a Széll Kálmán tér új óráját, 
amelynek betonfelületén az  egy-
kori Moszkva tér origóját és talál-
kahelyét jelentő régi óra árnyké-
pe is megjelenik majd. Márciusban 
részt vettek az  Urbanseries konfe-
rencián és workshopon Isztambul-
ban. A  hónap végén pedig bejelen-
tették, hogy a  Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala mások mellett 
az  S’39-nek ítélte a  Millenniumi 
Díjat. Az  innovációt jutalmazó el-
ismerést azért is kaphatták, mert 
a  csoport Caltrope című projektje 
korábban egy olyan nemzetközi pá-
lyázaton nyert, amely a tengerszint-
emelkedésre adható építészeti vála-
szokat keresi. A  Caltrope speciális 

deltavidéki gátrendszer, betonele-
mekkel és talajmegkötő gyökérze-
tű növénybeültetésekkel: tulajdon-
képpen egy mangrove-mező óriás 
betonkaspókban. Hogy az  obskú-
rus nevű hivatal díja mit jelent majd 
az S’39-nek, azt e percben még nem 
tudni, az  azonban látszik, hogy 
nem a  struktúrákon kívül képzelik 
el jövőjüket. Minden létező helyre 
pályáztak oktatási tevékenységük 
folytatásához, még az MMA-hoz is, 
ahonnan pénzt nem kaptak – ehhez 
azért tegyük hozzá, hogy az MMA 
Építészeti Nemzeti Szalonján való 
részvételtől visszaléptek. Építésze-
tet persze nehéz is volna minden 
struktúrán kívül művelni.

Egyáltalán: az S’39 és a Beton va-
lóban építészet? A válasz: is. Az S’39 
önmeghatározásában a  „hibrid de-
sign manufaktúra” szerepel, a Beton 
esetében pedig csak az anyag kötődik 
az építészethez, de amit képviselnek, 
az sokkal inkább egyféle edukatív és 
innovatív környezetalakítás. A Beton 
Workshop ugyanis a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen zajló kurzus, amely 
krédója szerint „betonbarkáccsal” 

foglalkozik, és szakmai vezetője 
a Szövetség utca 39. szám alatti mű-
helyük nyomán elnevezett S’39. De 
közben a  tárgytervezés – betonból 
terveznek ékszereket és bútorokat –, 
valamint a  már említett köztéri be-
avatkozás is a  profiljukba tartozik. 
Mindkét formáció esetében jól lát-
szik, hogy az eléjük kerülő kérdések-
re próbálnak specifikus válaszokat 
adni, s ha ehhez éppen az építészet, 
a design, vagy a kortárs képzőművé-

szet eszköztárát kell igénybe venni, 
ez – flexibilis gondolkodás- és műkö-
désmódjuk miatt – nem jelent prob-
lémát.

S hogy miért éppen a beton mint 
anyag áll a két csoport érdeklődésé-
nek középpontjában? Az  alapítók, 
köztük az  S’39 vezetője, Baróthy 
Anna – aki egyébként szobrász szak-
ra is járt – szilikát szakon végeztek, 
és ezt a  matériát kellően sokoldalú-
nak és jól használhatónak tartják. 
Építészeti problémákkal, nagyobb 
léptékű installációkkal kezdtek fog-
lalkozni, és ehhez a  beton tűnt 
megfelelőnek. De ez a beton persze 
már nem az a beton, amelyből por-
ladó lakótelepeink készültek, vagy 
amely gyerekkorunk játszóterein tö-
redezett szét. A  Beton Workshopot, 
ahol az egyetemi hallgatók a beton-
öntés kis léptékű technikáival és 
a  felhasználás innovatív módozatai-
val ismerkednek, az  S’39 kapcso-
latainak köszönhetően nagy cégek 
támogatják kiváló minőségű anya-
gokkal. Az S’39 amúgy maga is kí-
sérletezik az anyaggal: üveggel keve-
rik a betont, a nevükhöz fűződik egy 
s peciális lamináltüveg-termékcsalá d 
(Lu minari), egy világító térburkola-
ti rendszer (Muki_Pix), illetve a már 
említett Caltrope kifejlesztése, amely 
a vízszintemelkedéssel járó terü-
letvesztést próbálja megakadályoz-
ni. De a Dohány utcai és a debrece-
ni Holokauszt-fal is S’39-projekt, és 
gyártottak kaleidoszkópszemű, moz-
gó betonlényeket is óvodák számára.

Anyagkísérletek, tárgytervezés, 
környezeti-urbanisztikai problémák 
megoldása építészeti és művészi 
eszközökkel – ezekben a halmazok-
ban mozog a  két csoport, a  Beton 
Workshop pedig elsősorban a  tu-
dásátadásban és a  környezetalakí-
tásban érdekelt. „A betonnal mint 
anyaggal a  környezetedet minőségi 
módon javíthatod fel” – kommentál 
a Műértőnek Mucsi Emese, a Beton 

Workshop koordinátora. A  Beton 
műegyetemi kurzusának folytatása 
három évre biztosított, de a  sokol-
dalú profil és a projektalapú együtt-
működések következtében az egyik 
projekt könnyen átfolyhat a  másik-
ba: Mucsi Emese például most több 
társával a Stoczek utcában hoz létre 
műhelyt Meet Lab néven, amely de-
signinkubációval és designpedagó-
giával foglalkozik.

nagy gErgEly

Szimpózium a Ponton Galériában

Házgyári konyhaprogram 1972–1975
Amint azt már megszokhattuk, március–április magasságában a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézete mindig előáll egy négynapos 
szimpóziummal, amely az elmúlt évtizedek magyar képző- és/vagy ipar-
művészetének, illetve designjának valamely periódusát, alkotóját, vagy 
éppen konkrét problémáját kísérli meg körbejárni. Ilyen volt 2011-ben 
a szocreált a középpontba állító esemény, 2012-ben a hatvanas–hetvenes 
évek művészetpolitikájáról szóló workshop, 2013-ban a Magyar Nemzeti 
Galériában készülő Derkovits-kiállítás művészettörténeti problémáinak 
szentelt alkalom, és legutóbb, 2014-ben a hatvanas–hetvenes évek ipar-
művészetét és designját az  intézményrendszer és a kulturális elvárások 
felől is végiggondoló rendezvény. Idén márciusban a tavalyi programhoz 
kapcsolódó, ám egyetlen mozzanatra fókuszáló ülésszakot hozott létre e 
tavaszi programok házigazdája, Horányi Attila, a MOME Design- és mű-
vészetelmélet alapszakának vezetője: az 1972 és 1975 között futott Ház-
gyári konyhaprogramot kívánták közelebbről megismerni és megérteni.

A Házgyári konyhaprogramként elhíresült kísérlet három designer – 
Borz Kovács Sándor, Pohárnok Mihály és Soltész György – fejében szü-
letett meg 1972-ben. Céljuk – nagyon leegyszerűsítve – az  volt, hogy 
kipróbálják élesben is mindazt, amit a designról gondoltak: a racionális 
tervezéstől a feladathoz való alkalmazkodáson keresztül az életminőség 
jobbításáig, akár társadalmi méretekben. Választásuk (nem függetlenül 
saját, illetve kortársaik élethelyzetétől) a házgyári lakásokra esett, azon 
belül is a konyhákra. Egy komplex empirikus kutatás alapján azonosítot-
ták mindazokat a problémákat, amelyekkel a házgyári lakásokban élők 
folyamatosan szembesültek, majd az eredmények alapján megfogalmaz-
ták a tervezési programot, amelyre aztán különféle tervezők – elsősorban 
szilikáttervezők, de bútorosok és textilesek is – tárgyakat terveztek, ame-
lyeket (megint csak elsősorban a konyhai edényeket) különböző gyárak le 
is gyártottak, és az 1975-ös őszi Budapesti Nemzetközi Vásár alkalmával 
be is mutattak. Az edények jelentős része később gyártásba (majd boltok-
ba) is került, a konyhabútorok viszont nem. És ami talán a legfontosabb: 
a rendszerelvű tervezésnek ez az emberközpontú és társadalmi léptékű 
válfaja soha többé nem ismétlődött meg.

A Házgyári konyhaprogramnak szentelt szimpózium a MOME hasonló 
eseményei történetében idén először egy Zwickl András vezette kurzus 
során megtervezett és felépített, a Konyhaprogramra fókuszáló kiállítás 
terében zajlott. A  Ponton Galériában megrendezett tárlat célja annak 
a helyzetnek a – tapintható – felidézése volt, amelyre a tervezőknek ak-
kor tervezniük kellett. Ennek jegyében az  egyik teremben a  hallgatók 
Geiger Diana építész DLA-hallgató vezetésével felvázolták egy házgyári 
lakás alaprajzát, majd abba bútorokat is helyeztek, így például egy pa-
nellakásból kibontott, beépített konyhát, felszereléssel együtt. Egy másik 
teremben a dunaújvárosi panellakások makettjei voltak láthatók, míg egy 
harmadikban bőséges válogatás futott abból a közel 500 fotóból, amelyet 
a kutatás részeként a Magyar Iparművészeti Főiskola egykori építészhall-
gatói készítettek 70 újpalotai panellakás konyhájában.

A szimpózium első napjának feladata a házgyári építés mint lehetőség 
és mint realitás megismertetése volt a zömében egyetemista korú közön-
séggel. Először Ferkai András építészettörténész beszélt a  panelépítke-
zés technológiájáról és történetéről. Ezt követően Geiger Diana először 

a  konyhatervezést mint építészeti 
problémát mutatta be, majd a  mo-
dern konyhák történetét felvázolva 
kitért a házgyárak konyháinak alkal-
matlan terére, illetve azokra a kény-
szermegoldásokra, amelyekkel lakóik 
komfortosabbá próbálták tenni saját 
konyháikat. Másnap S. Nagy Katalin 
saját hetvenes évekbeli lakásvizsgála-
tait idézte fel és folytatta a  szocioló-
gus szemszögéből az előző nap lehe-
tőség vs. realitás latolgatását. Őt Cs. 
Plank Ibolya fotótörténész követte, 
aki annak nézett utána, hogy milye-
nek és miről szólnak a hetvenes évek 
lakótelepeinek épületfotói. Előadásá-
nak egyik konklúziója az  volt, hogy 
szinte semmit sem tudunk a korszak-

ról, mivel azt egyáltalán nem kutatták, jóllehet képek – például az MTI 
fotótárában – bőségesen vannak róla. Ezt az estét Ady Mária doktori isko-
lai hallgató (ELTE) zárta, aki a  lakótelepek mozgóképes reprezentációjá-
nak ideológiai és társadalomkritikai mozzanatait elemezte. A következő 
nap teljes egészében a Konyhaprogram történetével foglalkozott, amelyet 
a legautentikusabb személy, Pohárnok Mihály rendkívül alapos előadásá-
ból ismerhettek meg a jelenlévők. A szimpózium zárónapja a Konyhaprog-
ram tervezéselméleti kontextualizálását kísérelte meg: Hosszú Gergely, 
a  co&co – négy red dot-díjjal is büszkélkedő – designügynökség terve-
zője a rendszerelvű tervezés mai gyakorlatát mutatta be saját példákon; 
Szentpéteri Márton, a  designkultúra teoretikusa a  társadalomcentrikus 
rendszerelvűség híres szocialista példáját idézte fel az  Allende vezette 
Chiléből, Ernyey Gyula pedig e társadalomcentrikus rendszerelvű terve-
zés történetéről beszélt. Konklúziója nemcsak a  nap többi előadásával, 
hanem a  Házgyári konyhaprogram történetéből levonható tanulsággal 
is összecsengett: a társadalomban való gondolkodás vágya és lehetősége 
nélkül ez a tervezési modell teljesen inadekvát. Ami valójában nem a ter-
vezőknek, hanem a társadalomnak rossz.

HucK EtElKa

Riport

Németh Sára–Repiszky Eszter–Jakab  
Renáta: Kátyúk és úthibák újraértelmezése 

különböző textúrájú betonpocsolyákkal  
a Király utcában és környékén, 2013

S'39 csoport: A Széll Kálmán tér új köztéri 
órájának terve

Kádár Sebestyén Énok–Szabó Péter Róbert: Kútrehabilitáció a József körút és a Krúdy 
Gyula utca sarkán, 2013
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Könyv – Gyűjtés

Hradszki László pénzügyi szakem-
ber, a  kockázatitőke-iparágban dol-
gozik, befektetésekkel foglalkozik. 
Napi munkáját a  racionalitás, a  ki-
számíthatóság uralja, a  műgyűjtés-
ben viszont a  szabad választások 
lehetőségét, a  művészetnek a  min-
dennapokból kizökkentő erejét érté-
keli leginkább.

Több mint egy évtizeddel ezelőtt 
vette az  első képeket. Kevés pénz-
ből megszerezhető művekkel, gra-
fikával kezdte, mert eleinte tartott 
attól, hogy túl komolyan belevo-
nódik a  gyűjtésbe. Az  albu-
mok lapozgatásából, a kiál-
lítások látogatásából fo-  
kozatosan fejlődött ki 
a mélyebb érdeklődés, 
majd a  birtoklás vá-
gya.

Részéről a  műgyűj-
tést három tényező mo-
tiválja ma is csakúgy, mint 
tíz évvel ezelőtt. Egyrészt 
a  szépség iránti vágy, más-
részt a művészekkel, más gyűjtők-
kel való találkozások, a  gyűjtéssel 
együtt járó társas élet, az  ismer-
kedés, az  izgalmas beszélgetések 
a  hasonló érdeklődésűekkel, har-
madrészt a vadászat, a kincskeresés 
– mellesleg az  üzleti életben is ez 
utóbbit szereti legjobban.

Gyűjtői útja nem egyenes vona-
lú, kollekciója sem egyetlen, átfogó 
koncepció mentén épül. Ezt sajnál-
kozva jegyzi meg, de éppen a  sok-
felé figyelés, az irányváltások, a vá-
lasztási lehetőségek nyitottsága 
vonzza. Tudatos kutatások és vélet-
len rátalálások egyaránt alakították 
érdeklődését.

Egy ismerőse mutatta be Soós 
Nórának és Győri Mártonnak, tő-
lük kezdett kortárs festményeket 
vásárolni. A  gyűjtemény egyik fő 
vonalát azonban egy Makláry Kál-
mán és Erdész László által rende-
zett Bálint Endre-kiállítás jelölte 
ki. A  gyűjtő korábban nem ismer-
te kellő mélységben a művész mun-
kásságát, de ezen a  tárlaton bele-
szeretett a  műveibe. Elmélyülten 
tanulmányozni kezdte az  Európai 
Iskolát, és közel került hozzá a sa-
játos látásmód, a  sötét, borongós 
festői világ; főként Bálint Endre 
és Ország Lili művészete ragadta 
meg. A hatvanas évek tanulmányo-
zása során Bálint és Ország mun-
kái mellett a korabeli absztrakt és 
figuratív határán egyensúlyozó fes-
tészet néhány darabja, Orosz Gel-
lért, Papp Oszkár, Veress Pál mű-
vei is bekerültek a  gyűjteménybe. 
Bálint Endrétől monotípiákat vá-
sárolt, melyekből nyolc-kilenc év 
alatt mintegy 26 jelentős darabot 
gyűjtött össze. Úgy érzi, mostan-
ra ez a  kollekció egy kiállítással 
és egy katalógussal lett teljes, és 
lezárult. Jászi Orsolya kezdemé-
nyezésére a  tavalyi Bálint Endre-
évforduló kapcsán a  Hradszki- és 
a Vattay-gyűjtemény monotípiáiból 
rendezett kiállítást a  Jászi Galéria. 
A 2014 őszén létrejött, Álomtöredé-
kek című tárlat képeit Szeifert Judit 
válogatta, az anyagot dokumentáló 
kétnyelvű album is az  ő tanulmá-
nyával jelent meg.

Sokirányú érdeklődésére jellem-
ző módon a  kétdimenziós alkotá-
sok mellett a kerámia is fölkeltette 
figyelmét, elsősorban Gorka Lívia 

2010-ben rendezett életmű-kiállí-
tásának köszönhetően. Az  anyag, 
a máz, a  színek bűvkörébe került. 
„Háromdimenziós, különleges tex-
túrája és színe van, melegséggel 
teli anyag, a mai napig nagyon sze-
retem. Törékeny, igaz, de ez so-
hasem zavart” – mondja a  gyűjtő. 
Játéknak, szórakozásnak indult, 
hiszen kis értékű művekről van 

szó, tapasztalata szerint 20-30-40 
ezer forintért időnként csodákat le-
het venni. A  felső kategóriába tar-
tozó tárgyak 200–250 ezer forint-
ba kerülnek. Az  árkülönbségek 
a művek kvalitásán túl pél dául ab-
ból is adódnak, hogy formába ön-
tött, vagy kézzel készített tárgyról 
van-e szó. Hradszki László három 
év alatt komoly, mintegy 100 da-
rabos gyűjteményt hozott össze, 
melynek gerincét a  húszas–har-
mincas, illetve a hatvanas évek ma-
gyar kerámiái alkotják. „Art deco 
»cukiságok«, olykor giccsesek is, de 
ugyanaz a forma- és színvilág, mely 
a  korszak kimagasló festészetében 
is visszaköszön. A  szobrok tipikus 

art deco témákat, életképeket jele-
nítenek meg, és persze a  vázák is 
gyönyörűek. Számomra a  két leg-
nagyobb művész ebből a  korszak-
ból Gorka Géza és Gádor István, 
de mellettük számos más kitűnő al-
kotó is működött, például Rahmer 
Mária vagy Galaskó Gyula. Vol-
tak olyan kis műhelyek, melyekről 
nagyon kevés információ maradt 
fönn. A  hazai kerámia nagy gyűj-
tője és ismerője Fábián Sándor, aki-
nek a könyvéből én is tanultam” – 
meséli Hradszki László. A kollekció 

más művészek mellett legnagyobb-
részt Gádor Istvánnak a  harmin-
cas évektől a  hetvenes évekig lét-
rejött műveiből, valamint Gorka 
Lívia alkotásaiból épül föl. A válo-
gatás egyik szempontja lehet a szí-
nek, színkombinációk szerinti so-
rozatok gyűjtése. Hradszki László 
például a  vörös-fekete műveket 
vásárolta Gorka Lívia munkáiból. 
A  gyűjtemény hatvanas–hetvenes 
évekbeli anyagát gazdagítják Gá-
dor egykori tanítványa, a 87 éves 

Garányi József alkotásai, aki-
vel személyes ismeretségbe 

is került. A  kerámiakol-
lekciónak ez utóbbi ré-
sze természetesen az 
Európai Iskola alkotó-
inak képzőművészeti 
munkáihoz is illesz-
kedik.

„A kerámiagyűjtés 
aktív szakaszát lezár-

tam, csak a  legjobbakat 
fogom megtartani. Talán 

túl sok tárgy volt már nálam. 
Egyébként sem akarok raktárt 

építeni, halmozni, viszonylag kicsi 
a  befektetési motivációm. Szeret-
ném a műtárgyak eredeti funkcióját 
megtartani, azért veszem meg a da-
rabokat, hogy lássam őket, hogy 
gyönyörködjem bennük” – összeg-
zi a továbblépés okait a gyűjtő, aki 
az  utóbbi időben ismét a  kortárs 
művészet felé fordult.

Mostanában az útkeresés, a csa-
pongás időszakát éli. Váli Dezsőtől 
és Várhelyi Tímeától vásárolt ké-
peket, különösen közel áll hozzá 
Gaál József festészete. Ugyanakkor 
a  geometrikus, konstruktív művé-
szet szintén fölkeltette a figyelmét, 
Haász István és Ottó László mun-
kái is bekerültek a  gyűjteményé-
be. „Olyan képeket keresek, ame-
lyekből számomra a  rock and roll 
feel ing árad, vagyis amelyek kizök-
kentenek, magukkal ragadnak. Ezt 
a konstruktív művészetben ugyan-
úgy megtalálom, mint a  groteszk 
figuratív festményekben – mond-
ja a  gyűjtő, aki szívesen vásárol-
na az  Iparterv-generáció művésze-
inek festményeiből, de Bak Imre, 
Keserü Ilona vagy Konok Tamás 
munkái ma már túlságosan magas 
áron cserélnek gazdát, ezért inkább 
a  fia tal művészeket figyel i. – Sok-
szor gondolok arra, hogy jó len-
ne évente csak egy vagy két képet 
venni, ami nagyon drága és nagyon 
jó, de ezt nem tudom betartani. 
Számomra ugyanis az út a  lényeg, 
a művészek, a művek megtalálása. 
Ha évente csak egy alkotást vásá-
rolnék, akkor éppen ez az  élvezet 
veszne el. És éppen ezért képes va-
gyok lezárni bizonyos gyűjteményi 
részeket, és továbblépni” – állítja 
Hradszki László, aki a kortárs mű-
vészeket leginkább más kollekciók-
ban fedezi föl. 

A gyűjtők közül azok vannak rá 
a  legnagyobb hatással, akik fóku-
száltan, átgondoltan, koherensen 
építkeznek, például Németh Ist-
ván vagy Nagy-Baló Imre. Utólag 
sajnálja, hogy sosem volt mellette 
mentorként működő galerista vagy 
képzőművész, aki irányította, ori-
entálta volna. Ő maga is szívesen 
átadná ismereteit fiatalabb gyűj-
tőknek.

sPEnglEr Katalin

Egy túlérett dekadens
1967-ben bekövetkezett halála előtt 25 évvel volt az utolsó önálló kiállítása. 
Bár korának legkiválóbb írói és művészeti kritikusai méltatták műveit, mo-
nográfia sosem született róla. Most pedig egyszerre tekintélyes, reprezentatív 
kötet tárgyalja Sassy Attila (1880–1967) művészetét. Egy alkotói pálya efféle 
hullámzó megítélése csemege a tudománytörténészek számára, hiszen kiraj-
zolódnak belőle a változó művészettörténeti kánont mozgató erők: általános 
korízlés, világnézet, piaci hatások. Sassy megítélésének ambivalenciája már 
egyik kései méltatójának, Szíj Bélának is feltűnt. A Művészet című lapban 
Baki Miklós álnéven Sassyról hosszabb értekezést publikáló műtörténész 
egyike volt azon keveseknek, akik a szecesszió fogalmát bevezették, és stí-
lusát ismét kedveltté tették a szakma és a közönség körében. Szíj egy letűnt 
irányzat képviselőjeként méltatta Sassyt, aki a korai sikerek után pályája nagy 
részét légüres térben töltötte, tragikuma épp makacs kitartásából eredt.

Sassy első és mindent elsöprő sikerét 1909-ban megjelent grafikai albu-
mának, az ópium-álmoknak köszönhette. Egy szecessziós grafikus azon-
ban aligha érdemelne ki egy efféle csinos kis monográfiát. Festővé, mi több, 
divatos és termékeny festővé kell tenni őt ahhoz, hogy beálljon mögé a ma-
gyar műkereskedelem olyan meghatározó alakja, mint Kieselbach Tamás. 
Sassy újrateremtésében legfőbb partnere ezúttal a hazai századforduló ma-
gyar művészetének, s azon belül a korszak grafikájának elismert szakértő-
je, Gellér Katalin. A szerző nagy tapasztalattal és anyagismerettel rajzolja 
fel Sassy pályaívét, tisztázva annak számos, eddig ismeretlen részletét. Ez 
azonban csak az  első lépés az  efféle látványos rehabilitáció felé. Mond-
hatnánk, ez csupán az abrosz, az ünnepi teríték még hátravan. A művek 
auráját ugyanis az  teszi teljessé, ha azokat az egykorú közeg legitimálja. 
A személyes kapcsolatok felvázolása, a képzőművészeti és kultúrtörténeti 
analógiák köre mind annak bizonyítására szolgál, hogy az alkotó valóban 
része volt kora kulturális progressziójának, s mint ilyen, a modernizmus 
mítosza szempontjából is hiteles.

Gellér Katalin elemzéseiből kiderül, hogy Sassy kezdetben milyen mély 
és szoros kapcsolatot tartott fenn kora értelmiségi-művész elitjével: indu-
lása Nagybányához és Ferenczy Károlyhoz kötődött, első komoly művei 
Kaffka Margit ösztönzésére születtek, 1907-ben ott volt a Könyves Kálmán 
Szalon Ifjúság című tárlatának kiállítói között, az ópium-álmokról pedig 

Csáth Géza írt ihletett elemzést a  Nyu-
gatban. A nyolc tollrajzból álló, 300 pél-
dányban megjelent album témavilágában 
és stílusában erősen „beágyazott” a szá-
zadforduló gondolatvilágába: irodalmi ih-
letője Thomas de Quincy kultikus műve, 
az  Egy angol ópiumevő vallomásai, 
amelyről már Ady is lelkesülten írt 1906-
ban, képileg pedig leginkább a századfor-
dulós japonizmus és Aubrey Beardsley 
dekadens grafikája inspirálta (akinek 
1907-ben nyílt kiállítása az Iparművésze-
ti Múzeumban). Gellér egy régész alapos-
ságával porolja le az album minden lap-
ját, értelmezi és elhelyezi kora törekvései 
között minden rajzi motívumát, legyen 

az pávaszem vagy spermium. Talán épp azért, mivel e rajzsorozat olyan 
maradéktalanul megfelelt a századforduló megannyi divatos áramlatának, 
Sassy egy életre a stílus foglya maradt. Hasonló, érzéki leplekbe burkolózó 
nőalakok kígyóznak későbbi ex librisein, képi szimbólumokban tobzódó 
tenyérnyi lapjain. Ám ami a századfordulón hitelesen megélt dekadens re-
zignáció, messzi tájakra elvágyódó mámoros álom volt, az a húszas évekre 
manírossá üresedett formai rutinná lett.

A történet innen válik érdekessé, hiszen az már a korszakban járatos mű-
értők számára is kevéssé ismert, miként hántja le magáról Sassy a szecessziós 
ornamensekből szőtt lepleit. A kötet hivatása épp e metamorfózis szemlélteté-
se és töretlen művészi rangjának reprezentálása. A tízes évek robusztus akt-
jait Sassy a Művészházban mutatta be, tematikájukban, képi szemléletükben 
Gauguin és a hazai Nyolcak klasszicizáló vonulata között találhatjuk meg he-
lyüket. Jellemző módon legközelebbi rokonukra Sassy jó barátja, Medgyessy 
Ferenc szobrászatában lelünk. Ebből a műcsoportból sok lappangó, múzeu-
mok raktáraiban eldugott művet hoz felszínre az album, ahogy újdonságot 
jelent az újabb stiláris fordulatot dokumentáló, art deco szellemiségű festmé-
nyek sora is. Sassy kubizáló kompozícióiban Scheiber és Kádár Béla Herwarth 
Walden berlini Sturm galériájában sikert arató modernizmusa visszhangzik. 
Pataki Gábor találóan „dekoratív avantgárdként” jellemezte ezt az áramlatot, 
érzékeltetve a stílusjátékká szelídülő radikális avantgárd paradoxonját. A mo-
nográfus elemzéseiből úgy tűnik, Sassy a háború után már nem talált rá arra 
az  inspiratív szellemi műhelyre, amely az ópium-álmokat a  századforduló 
megélt korszellemével és életérzésével hitelesítette. Az ezt követő kísérletek 
szimbolikája vanitas-közhelyekben és tetszetős aktok felszínes érzékiségében 
merül ki. A borítóra emelt Nő fotelben jellemző képviselője e ledér moderniz-
musnak (vagy modernkedő érzékiségnek). Az egyre riasztóbb útra tévedő ak-
tok és tájképek sorát csak az önarcképek és a korszak fő művének tekinthető, 
Egy operált beteg című kompozíció víziója feledteti. A holland csoportképek, 
a francia szürrealizmus és a Neue Sachlichkeit ötvözetéből gyúrt borzongató 
látomás egy történelmi kataklizma kezdetén, 1933-ban készült. S ha folyta-
tása nem is akadt, beillesztése a két háború közötti magyar festészet kanoni-
kus darabjai közé immár halaszthatatlan – ahogy vélhetően Sassy Attila is új 
bekezdést nyit majd a korszak áttekintő elemzéseiben. (Gellér Katalin: Sassy 
Attila. Ópium-álmok. Kieselbach Galéria, Budapest, 2014, 151 oldal.)

révész EmEsE

Olvasta már? Hazai műgyűjtők – bemutatjuk Hradszki Lászlót

Szabad választások

Bálint Endre: Cím nélkül, 1975, Zsennye
monotípia, 35×29 cm

Gorka Lívia: Kerámiatál, 1960-as évek
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Portré

a rijekai Fokus Grupa művész-
csoportot a  2009 óta együtt 
dolgozó iva Kovac és Elvis 
Krstulovic alapította 2012-ben. 
az OFF-Biennále Budapest prog-
ramjának részeként, alenka 
Gregoric kurátorságával meg-
valósuló ahogy egykor volt – 
a nemzetépítés művészete című 
kiállítással mutatkoznak be elő-
ször Magyarországon az a. P. a. 
Galériában. a megnyitó előtt mű-
vészeti gyakorlatukról, munkáik 
történelmi, politikai és kulturá-
lis hátteréről kérdeztük a Fokus 
Grupa tagjait.

– A  művészkollektíva a  piackutatás 
egyik technikájáról, a fókuszcsopor-
tos kutatásról kapta a nevét. Hogyan 
találkozik a  fogyasztói szokáso-
kat vizsgáló módszer és a  csoport 
kollaboratív, interdiszciplináris és 
diszkurzív művészeti gyakorlata?

– A  fókuszcsoportos kutatás mint 
független kutatási módszer igen vi-
tatható, mert hajlamos a  fókuszcso-
port résztvevőit csupán fogyasz-
tóknak tekinteni. Ezért manapság 
leginkább a  marketing és a  PR te-
rületén alkalmazzák. A  névválasz-
tás a  művészeti rendszer belső el-
lentmondásainak felismerését jelenti 
számunkra. Ez a  kezdeti impulzus 
ösztönzött a Fokus Grupa név hasz-
nálatára, ugyanis a művészet gazda-
sági és politikai szerkezetét szerettük 
volna hangsúlyozni. Az érdekel ben-
nünket, ahogy a művészet részt vesz 
a  társadalomban, a politikában és a 
gazdaságban. Számunkra inkább 
az érdekes, amit a művészet ezeken 
a  területeken véghezvisz, mintsem 
amit bemutat. Így a művész mint po-
litikai tényező teljesítménye izgal-
mas, aki sok esetben kudarcot vall 
annak véghezvitelében, amit a  mű-
vészetén keresztül képvisel.

– A  most éppen nem látható, 
együttműködésen alapuló Her ba-
rium nagymértékben támaszkodik 
Jean-Jacques Rousseau A magányos 
sétáló álmodozásai című művére. 
Milyen körülmények között született 
ez a projekt?

– Munkáink kontextusában szer-
vezetként próbálunk dolgozni, olyan 
emberekként, akik együttműköd-
nek, ötleteket cserélnek és minden 
művet diszkurzív alapra helyeznek. 
Szóval semmit sem tekintünk be-
fejezett produktumnak; mindent a 

Fokus Grupa produkciójának, egy 
dialektikus folyamatnak a  részeként 
mutatunk be. A  Herbarium úgy in-
dult, hogy meghívtunk más embe-
reket egy olyan helyzetben, amikor 
mentálisan és fizikailag is kimerül-
tek voltunk és strukturálni szerettük 
volna az  életünket – akkor, amikor 
épp nem volt semmiféle struktúránk. 
Olvastuk Rousseau művét és eldön-
töttük: Rousseau-t használjuk, mert 
arról gondolkodik, hogyan struktu-

rálja az idejét a maga számára. A pro-
jektet kollaboratívnak képzeltük el, 
a tágabb kulturális szcéna különböző 
szereplőit hívtuk meg, akikkel legin-
kább a  munkakörülményeikről be-
szélgettünk. A  Herbariumban nem 
törekedtünk egy csoport létrehozásá-
ra, hanem inkább a séták és beszélge-
tések résztvevői közötti egyfajta ösz-
szetartást kínáltunk.

– A  most látható There Aren’t 
Words for What We Do or How We 
Feel so We Have to Make Them 
Up című filmetekben a  természeti 
képeket kísérő narrációval a  repre-
zentáció és a valóság, illetve a kép és 
a nemzeti mítosz közötti kapcsolatot 
gondoltatjátok újra. Ehhez a roman-
tikában kedvelt útinapló és tájkép 
formáját választottátok, ahol a tájjal 
való találkozás az  önmegismerés 
eszköze, mint Caspar David Fried-
rich festészetében. Hogyan működik 
ez a hagyomány ebben a munkában?

– Amikor a forgatásra készültünk, 
a  természet felfedezésére és élveze-
tére irányuló alapvető emberi igény 
volt érdekes számunkra, és az az el-
lentmondás, ahogy a természet mint 
toposz kijelöli az  állam és lakóinak 
határait. A  mű a  romanticizmust 
– ami az  individuum és az  indivi-
duumról szóló mítosz történetében is 
fontos momentum volt – kritikai mó-
don közelíti meg a  nacionalizmus-
hoz fűződő viszonya miatt. Ez egy 

értelmező individuum, aki a  saját 
belső világát vagy a kultúrától távol 
eső helyeket fedezi fel. Mindez ter-
mészetesen egy konstrukció – ez na-
gyon fontos nekünk, dekonstruálása 
helyett megpróbáltunk elmélyedni 
benne. A  másik aspektus a  nacio-
nalizmus sajátos horvát változata, 
és az, ahogy ez a kapitalizmus vagy 
a  jobboldali politika kontextusában 
reflektál a  természetre. Bár Horvát-
ország a  mediterráneum részeként 

jeleníti meg a  természetet, tulajdon-
képpen a  német nacionalizmushoz 
és a  német romanticizmushoz kap-
csolódik. Egy kortárs Caspar David 
Friedrich-jellegű karaktert próbál-
tunk létrehozni a  filmben, de fes-
tő helyett kiábrándult filmrendezőt, 
aki megpróbálja visszaállítani a tisz-
taság eszméjét, és megőrizni egy-
fajta utópizmust. Aki ugyanakkor 
a  saját médiumával és az  ábrázolás 
buktatói val is küzd – bármilyen igaz-
ság és tisztaság eszméjével kapcsolat-
ban. Amikor elkezdtünk foglalkoz-
ni a természetről és a nemzetiségről 
szóló szöveggel, kiindulópontul a 
horvát himnusz szolgált, ami Hor-
vátországot gyönyörűnek és nőne-
műnek tartja, és ezzel párhuzamba 
állítja vele a nőiséget és a természe-
tet. Ez az  államhoz és a  természet-
hez való felfokozott erotikus vonzó-
dás az egyik legerősebb érzelmi mag, 
amire építettünk. A  most látható 

munkákban fontos volt, hogy bele-
merüljünk a nacionalizmus retoriká-
jába, úgymond túlzottan azonosul-
junk vele. A filmben a férfi narrátor 
kiválasztásával egy olyan személyt 
akartunk létrehozni, akit valós nem-
zeti hősként lehet elképzelni. Nem 
szerettük volna, ha a néző a naciona-
lizmust – összefüggésben az  1990-
es háborúval – kifejezetten balkáni 
problémaként érzékelné. A  naciona-
lizmusról egy mindenütt jelen lévő 
retorika szintjén szerettünk volna 
szólni, ezért a  narrátorunk is olyan 
angolt beszél, amit nemzetközi an-
golnak lehetne hívni.

– Ennél a filmnél hogyan hat a né-
zőre az installáció formája?

– Előfordul, hogy a filmet egy ins-
talláció részeként a nézőtérként szol-
gáló, A  haza oltára című szoborral 
együtt mutatjuk be. Ebben az  eset-
ben az emlékmű a film ideológiai ke-
rete. Máskor a filmet magában vetít-
jük, és ekkor a  szereplő személyes, 
belső dialógusa érvényesül jobban. 
Így vetítettük New Orleansban is, 
ahol megjegyezték, hogy a jelenetek 
többsége akár az USA-ban is lehetne. 
Épp erre a reakcióra számítottunk.

– Ezen a kiállításon a köztéri szob-
rászat mögött meghúzódó ideoló-
giai konstrukciókkal is foglalkoztok. 
Olyan horvát köztéri emlékművek-
kel, melyek a hazafias eszmék repre-
zentációi lehetnek. Az, hogy éppen 
ezeket a munkákat hoztátok az OFF-
Biennáléra, összefügg az utóbbi évek 
magyarországi helyzetével?

– Igen, összefügg, de nem ismer-
tük a magyar szoborállítási folyama-
tok részleteit. Csak a  horvát vagy 

az aktuális ukrán helyzethez hason-
ló, a szocializmus és a fasizmus tör-
ténetét módosító általános politikai 
szituációról tudtunk. Természetesen 
gondoltunk erre.

– Honnan ered a kiállítás címe?
– Az  Ahogy egykor volt… egy 

horvát turisztikai kampány szlo-
genjének az  átfogalmazása. A  szlo-
gen a  jobboldali politikára és a  na-
cionalizmusra is jellemző módon 
romantizálja a múltat. A történelem-
rekonstruk ciók nagy narratívákból, 
túlzásokból álló, a  marketingstra-
tégiákban is felismerhető törté-
nelmek létrehozására irányulnak. 
A cím második fele arra utal, hogy 
a művészetet a nemzet dicsőítésére 
használják, de utal a kivételes tehet-
ségre, a  szakértelemre és a mester-
ségbeli tudásra is. A szlogent igen el-
térő kontextusokban használják.

– A  People Love Monuments 
című munka egy 3D nyomtatással 
létrehozott, posztamensre helyezett 
lófejből és fotókból áll. Milyen törté-
nelmi jelentés aktivizálódik ebben 
a műben?

– A  Zágrábban álló Jellasics bán 
szobra az  egyik azok közül a  leg-
fontosabb emlékművek közül, amik 
köztéren, városi szobor formájában 
képviselik a  nacionalizmus egyik 
legjellemzőbb típusát. A  történelem 
során Jellasics igen vitatott személy 
volt. A  Horvátországot 1848–1859 

között irányító kormányzó szobrát 
1866-ban állították fel. Jellasics ép-
pen annyira volt fontos a horvát nem-
zeti identitásnak, mint amennyire 
részt vett a  magyar forradalom és 
a bécsi munkásfelkelés eltiprásában. 
Emiatt szocialista gondolkodók – pél-
dául Karl Marx is – bírálták, ezért 
tüntették el a szobrot a térről a szoci-
alista Jugoszlávia megalakulása után. 
A  horvát nemzeti diskurzus szerint 

a szobrot azért mozdították el, mert 
jellegzetes horvát identitást képvi-
sel, amit Jugoszláviában a szerb több-
ség elnyomott. Valójában Jellasics 
az  Osztrák–Magyar Monarchiában 
pártolta a  horvátokat és a  szerbeket 
is. 1947-ben a szobrot érdekes módon 
tüntették el: egy ideiglenes papírma-
sé plasztikával borították be. Az em-
lékmű eredetileg Magyarország mint 
ellenség felé mutatott, de mióta visz-
szahelyezték, nem egy bizonyos or-
szág, hanem dél felé mutat, való-
színűleg a  Horvátországot a  Balkán 
részének tekintő nézetek ellenében. 
Az  új politikai elit Horvátországot 
inkább a közép-európai identitáshoz 
szeretné kapcsolni. Egy másik szin-
ten a  lovas szobor jelensége nagyon 
fontos, mert a  köztéren megjelenő 
hatalom alapvető jelképe. Emiatt a lo-
von szerettünk volna beavatkozást 
végrehajtani, nem a  lovason. Nem 
a személyt akartunk lerombolni vagy 
megcsonkítani, hanem magát a  ha-
talom képét, nem Jellasics bán ellen 
foglalunk állást, hanem az efféle poli-
tikai reprezentáció ellen.

– A haza oltárának egy újabb válto-
zata is látható a kiállításon.

– Számos alkalommal gondoljuk 
újra Kuzma Kovacic A  haza oltára 
című művét, amelyet 1994-ben ál-
lítottak Zágrábban, a  hazáért meg-
halt horvát katonák emlékére. Ez 
a  2000-es évekig, a  kormányváltá-
sig az állami protokoll helyszíne volt, 
majd az  állam kevésbé nacionalista 
retorikát kezdett képviselni Franjo 
Tudman, Horvátország első állam-
főjének halála után. Az  emlékmű 
formailag nagyon minimalisztikus. 
Először, ahogyan már említettük, 
a  There aren’t Words... film néző-
tereként használtuk. A  P.H.S.H.S. 
című munkában egy – nacionaliz-
musról szóló könyvekből, filmek-
ből, dokumentumokból álló – nyi-
tott archívum számára alkalmas 
bútorzattá alakítottuk. Fontos volt, 
hogy szimbolikusan felnyissuk ezt 
az  emlékművet. Az  emlékmű alko-
tója a  politikai szélsőjobbhoz tarto-
zó művész, aki a Hrast (Tölgy) nevű 
szervezethez kötődik, ami szorosan 
együttműködik a  Za obitelj (Csalá-
dért) mozgalommal. Utóbbi tavaly 
egy referendumot állított össze an-
nak érdekében, hogy alkotmányo-
san házasságnak csak egy férfi és 

egy nő kötelékét lehessen nevezni. 
A Za obitelj két heteronormatív szü-
lőt és két gyermeket ábrázoló logó-
ját követve újra használtuk A  haza 
oltárát az  először az  OFF-Biennálén 
bemutatott Description of a  Family 
Apartment című munkához, mellyel 
az államnak a magánélet konstrukci-
ójába való beavatkozását szeretnénk 
egyértelművé tenni.

Boros lili

Beszélgetés a rijekai Fokus Grupa tagjaival

Az ábrázolás politikája

számunkra a művész politikai tényezőként érdekes

People Love Monuments, 2014

There Aren’t Words for What We Do or How We Feel so We Have to Make Them Up, 2012
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Amatőr művészet

A hetvenes–nyolcvanas években a 
Fiatal Képzőművészek Stúdiójának 
akkori vezetőségei lelkesen vették 
fel a  tagok közé a  hazai amatőr – 
valójában második – nyilvánosság 
fiatal szereplőit. Így kerülhettek – 
az akkori rendszer alapján – félprofi 
státusba többek között a  Vajda La-
jos Stúdió tagjai és más, az  ország 
különböző pontján alkotó, nem hi-
vatásos képzőművészek. A  stúdió 
bemutatkozási lehetőségeket, kiállí-
tásokat és a Művészeti Alapba való 
bejutást, utóbb tehát hivatásos stá-
tust is biztosított tagjainak.

Az amatőr mozgalmak nagy kor-
szaka volt ez – Kiss Mihály cikke 
ezeket az időket idézi fel –, de a ko-
rábbi, a háború előtti, majd az ötve-
nes évekbeli amatőrmozgalmakról 
keveset tudunk.

A teljesség igénye nélkül: a  két 
világháború között olyan meste-
rek vezettek szabadiskolákat – me-
lyek az  érdeklődők, később esetleg 
foglalkozásszerűen a  képzőművész 
szakmát választók számára vol-
tak nyitottak –, mint Szőnyi, Aba-
Novák és Márffy, akinek legismer-
tebb növendéke későbbi felesége, 
Csinszka volt. Ezek a  műhelyek, 
vagy a  főiskolát nem végzett balol-
dali alkotók, a  szocialista művész-
csoport tagjai az  amatőr státusból 
törtek a  művészetből való megél-
hetés felé, mint Dési-Huber. Ebben 
az időszakban a  főiskolát végzettek 
és a szabadiskolákban képzettek kö-
zött nem volt akkora szakadék, mint 
a későbbiekben.

Az ötvenes években a  munkás-
művelődés jegyében szovjet min-
tára létrejövő kultúrcsoportok kép-  
zőművészeti tagozatokkal is rendel-
keztek. Művészek jártak kultúrhá-
zakba, gyárakba, szabadidejükben 

a tehetséges fiatal munkásokkal fog-
lalkozni. A  legjobbakat aztán álta-
lában beiskolázták, esetleg diploma 
nélkül emelték profi státusba.

A nyári alkotótáborok is ez idő-
től datálódtak, legsikeresebb kor-
szakukat a  Kiss Mihály cikkében 
említett hetvenes évekre érték el. E 
nyári táborok némelyike (Mártély, 
Tokaj, Zebegény) valamilyen átala-
kult formában mind a mai napig élő 
és látogatott intézményes helyszíne 
az amatőr képzőművészeknek.

Miért jár ma valaki nyári festőtá-
borba, rajz- vagy képzőművész szak-
körbe? Talán ugyanazok a célok és 
gondolatok, elképzelések vezetik 
őket is, mint az egykor az említett 
helyeken vagy a  Désiben, a  Feren-
czyben, a Derkóban (a hatvanas–ki-
lencvenes évek kultikus szakkörei 
ezek) megjelenő fiatal és idősebb ta-
gokat.

A fiatal tagság – úgy 30 éves ko-
rig – a művészeti egyetemekre való 
bejutáshoz szeretne segítséget kapni 
korrigálással, szakmai útmutatással. 
Az idősebbek azonban különféle cé-
lokkal érkeznek. A ma csak Budapes-
ten legalább 15-20 helyen működő 
kisebb-nagyobb szakkör, stúdió tag-
ságának jó része felnőtt fejjel, szak-
mával, esetleg egyéb felsőfokú képe-
sítéssel a zsebében ül le a bakokhoz, 
és kezd kockológiával, csendélet-
festéssel, aktrajzolással foglalkoz-
ni. Közülük számosan be nem tel-
jesült álmaik (művészlét, kiállítás, 
eladás) megvalósulását igyekeznek 
ezeken a helyszíneken megszerezni, 

mások pusztán terápiás céllal érkez-
nek, megint mások a  belőlük erup-
tív erővel feltörő kreatív ösztönök 
kifejezését próbálják kordában tarta-
ni a mesterek segítségével. Jó néhá-
nyan művészeti szakközépiskolai éle-
tük után egyetemre fel nem vett és 
más pályán szerencsét próbáló pálya-
elhagyóként élnek, majd térnek visz-
sza az eredeti vonzáskörbe.

Milyen esélyekkel válthatnak stá-
tust az amatőr művészek?

Ma már a  Fiatal Képzőművészek 
Stúdiója nemigen vesz fel amatő-
röket – hacsak nem a  médiaművé-
szet területén filmes vagy filosz elő-
élettel (és jó ajánlókkal) rendelkező 
szakmán kívülieket. Állami intéz-
ményként csak a Magyar Alkotómű-
vészek Országos Egyesülete, illetve 
a Képző- és Iparművészek Szövetsé-
ge hirdet tagfelvételt, mellettük még 
a Magyar Festők Társasága. Ezeken 
az  intézményeken belülre kerül-
ve már elérhető a  profi státus. In-
nen egyenes út vezethet a kiállítási 
helyek, pályázatok elnyeréséhez – 
ezek azonban általában nem a fris-
sen felvettek lehetőségei. Márpedig 
az  említett helyekre pályázók élet-
kora többnyire harminc felett van. 
Tehát a megkapaszkodáshoz vezető 
évek nehezítik a profi létet.

Más kérdés, hogy a  felnőtt ama-
tőr alkotók milyen szemléletűek, 
mik a preferenciáik. Legtöbb esetben 
a  klasszikus modernizmus világáig 
jutnak el, posztimpresszionista, exp-
resszív vagy szürreális irányultságú-
ak. A hagyományos anyagok, eszkö-

zök és méretek (olaj, vászon, 60×80 
cm) közegében mozognak bizton-
sággal. Kevésbé ismerik és szeretik 
a kortárs művészetet; közönségük íz-
lésvilága is inkább hagyományosnak 
mondható. Ebben érzik jól magukat, 
megszokott kiállítási terepük a  mű-
velődési ház, iskolagaléria, önkor-
mányzati kiállítótér. Természetesen 
ez nem minden mai amatőrre igaz, 
de ha például a tavaly megrendezett 
első országos amatőr Art-Expo anya-
gát nézzük, kiderül, hogy a minősé-
gi amatőrök – tehát nem a dilettáns 
giccset készítők – munkáinak tema-
tikája, forma- és színvilága mélyen 
a  hagyományos szabadiskolai szem-
léletben fogant.

Mit várnak tehát az amatőr festők 
(kevesebb szobrász, még kevesebb 
grafikus és számos iparművész)? El-
sősorban bemutatkozást. Erre ma 
már az  internetes amatőr oldalak – 
mint Zsidákovics Mihály alábbi írá-
sából is kiderül – kínálnak lehető-
séget. Elismerést, melyet díjak és 
cikkek formájában sajnálatosan ke-
véssé kapnak meg, valamint élet-
vitelszerű képzőművészi létformát, 
amely közülük valóban csak a  leg-
kevesebbeknek adatik meg. Így tehát 
végtelen kitartással és egyre erősebb 
szakmai elkötelezettséggel, valamint 
érdekvédelmi fórumok szervezésével 
(egyesület, alapítvány, stúdió) szeret-
nének betörni a művészeti élet szak-
mailag meglehetősen zárt terébe.

A mind nagyobb számban meg-
jelenő amatőr kiállítások mellé jó 
lenne egy – Nyugaton teljesen be-
vett formának tekinthető – szakmai 
periodikum létrehozása. Az  angol 
amatőrök művészeti folyóiratai hasz-
nos információkat tartalmaznak: ki-
állítóhelyeket és kiállításokat, profi 
és amatőr művészeket mutatnak be, 
és a  profitorientált lapkiadás kulcs-
momentumaként reklámfelületet 
biz tosítanak a  hobbiművészeket is 
ellátó művészeti termékek forgalma-
zóinak. Ezekből a lapokból az ama-
tőrök szakmai tanácsokat, stílusok 
és irányzatok ismertetéseit – tehát 
szakmai fejlődést segítő tartalmakat 
– kaphatnak kézhez.

Nálunk ez éppúgy hiányzik, mint 
a  nívós szalonkiállítások gyakor-
lata. Olyan tárlatokra lenne szük-
ség, amelyek átgondolt koncepció-
val, igényes helyszínen biztosítanák 
az  amatőrök bemutatkozását, tájé-
kozódását és a  velük való értő fog-
lalkozás lehetőségét.

sinKó istván

Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola, Zebegény

Egy 47 éves fiatal
„a szabadiskola célja nem a mű-
vészképzés elsősorban, hanem 
vizuálisan kiművelt emberfők 
képzése, érzékeny, esztétikai is-
meretekkel bíró személyiségek 
formálása.” Hann Ferenc

1968 nyarán, egy évvel a  Szőnyi 
István Emlékmúzeum megnyitása 
után Dániel Kornél, az  intézmény 
akkori igazgatója kezdeményezé-
sére nyitotta meg kapuit a zebegé-
nyi Képzőművészeti Szabadiskola. 
Az  első kurzusát indító tanári kar 
– Hincz Gyula festőművész, Somo-
gyi József szobrászművész, Végvá-
ri Lajos művészettörténész – már 
akkor nagy tekintélyű mesterekből 
állt. Mizser Pál és Gyémánt Lász-
ló fiatal festőművész friss, korsze-
rű szemléletet hozott az oktatásba, 
döntő szerepük volt az iskola kezde-
ti arculatának kialakításában. Ké-
sőbb tanárként fordult meg a  nyá-
ri kurzusokon többek közt Aknay 
János, Csíkszentmihályi Róbert, 
Fajó János, Fekete György, Gaál Jó-
zsef, Gorka Géza, Kopasz Tamás, 
Kórusz József, Schrammel Imre, 
Szüts Miklós, Váli Dezső – és hosz-
szan folytathatnánk a  sort. A  sza-
badiskola az  1990-es évek elejétől 
ifjúsági tagozatot is működtetett. 
Ez később Sinkó István szakmai 
vezetésével levált a  felnőtt alkotó-
táborról. Jelenleg ez a két formáció 
– utóbbi Szunyoghy András vezeté-
sével – működik nyaranta a Szőnyi-
kertben, a  múzeum feletti domb-

oldalon álló táborban. A  tábor és 
az  azt szervező Baráti Kör elnöke 
a  múzeum jelenlegi igazgatónője, 
Köpöczi Rózsa.

A szabadiskola a  hagyomány – 
Szőnyi festői szellemisége – és a kor-
társ szemlélet, a  kreativitás kettős 
erényét kívánja átadni az  itt meg-
forduló, elsősorban fiatal és felnőtt 
amatőr alkotóknak. Technikai isme-
retátadás, szabad alkotómunka és 
tanulmányok készítése a kétszer két 
hét programja. A  rajz- és festészeti 
kurzusokon kívül szobrászat, kerá-
mia és tűzzománc, az ifjúsági tago-
zatnál újabban animációs filmkészí-
tés is megjelenik a kínálatban.

rozgonyi EtElKa

Az internet adta esélyek

Nyilvánosság és közösségépítés
Internet, a  közösségi 
hálózatok megjelenése: 
ablak a  világra, ez kü-
lönösképpen igaz ama-
tőr művészek esetében. 
A  képfeltöltési lehető-
ség, az  egyének közöt-
ti kapcsolat, ismerősi 
viszony, a közösséghez 
tartozás megteremtette 
az  azonos érdeklődésű 
emberek találkozását. 
Elementáris erővel sza-
badultak fel gátak, ami 
lehetővé tette a szűk családi körből, 
a „konyhából” történő kitörést, tá-
gabb környezetben történő bemu-
tatkozást, tapasztalatcserét.

Rejtett értékeket ismerhettünk 
meg sok tehetséges amatőrnek kö-
szönhetően. Ezek a közösségek ön-
szerveződve, külső anyagi és er-
kölcsi segítség nélkül működnek, 
hoznak létre értékeket és szervez-
nek kiállításokat. A  kultúra részei-
vé válnak. Mint gyógyító erő, sokak 
életminőségét javítja a  kreativitás. 
Lassan elmosódnak a  profi és az 
amatőr közötti éles határvonalak, ez 
fontos küldetésünk.

2008-ban egy barátommal két-
személyes „csoportot” alakítottunk 
a  neten, a  képfeltöltési lehetőséget 
kihasználva. Rövid időn belül so-
kan csatlakoztak, információkat, 
tapasztalatokat cseréltünk. A  há-
lózat korlátai miatt 2009-ben meg-
alakítottam Facebook-csoportunkat. 
Létszámunk meghaladja a 6000 főt, 

nemzetközivé váltunk, főleg ha-
táron túli magyarok csatlakoztak. 
Rengeteg diplomás, végzett, profi 
képzőművész is van közösségünk-
ben, és hatévestől a  kilencvenéve-
sig minden korosztály megtalálha-
tó. 2010-ben, ötszázas létszámnál, 
Markos Péter barátommal megren-
deztük Magyarország legnagyobb 
amatőrfestő-kiállítását Budapesten, 
a Karinthy Szalonban 120 alkotó kö-
zel 250 képével, karitatív árvízi fel-
ajánlással összekapcsolva.

Azóta már hagyományként szer-
vezzük minden évben, külső anyagi 
támogatás nélkül, önerőből, a  „szá-
zak”, a „száz festő száz képe” című 
sorozatunkat. Nagyon nehéz befoga-
dó intézményt, kiállítóhelyet biztosí-
tanunk ennek a kezdeményezésnek. 
Folyamatosan keressük a bemutatko-
zási és továbbképzési lehetőségeket, 
táborokat szervezünk. Ugyancsak 
önerőből, támogatás nélkül megala-
pítottam a Mini Art Galériát (MAG) 

32 négyzetméteren. 
Sajnos nehézségekbe 
ütközünk, és ezek nagy 
része anyagi természe-
tű. Szervezünk okta-
tást, gyerekek részére 
tanfolyamokat, határon 
túl is, például Erdély-
ben, szintén önerőből. 
Pályázatokat írunk ki 
a  közösségnek, a  nyer-
tesek részére kiállítási 
lehetőséggel. Megala-
kulásunk óta több mint 

500 amatőrnek biztosítottunk bemu-
tatkozási lehetőséget.

Nap mint nap találkozom ve-
lük, így ismerem a  problémáikat, 
gondjai kat. Sokan a családjuktól „el-
lopott” időt használják fel, az ottho-
ni kassza megcsapolásával. Gyakran 
éjszaka alkotnak, és erre a költséges 
tevékenységre költik megtakarításu-
kat. Többségük nem akar eladni, aki 
esetleg megpróbálja, csak az  újabb 
alkotáshoz szükséges anyagra valót 
keresi meg ezzel. Nem haszonszer-
zés a céljuk. Viszont amit a társada-
lomnak adnak, elképzelhetetlenül 
értékes, sokat jelent.

Számos társunk szerzett hírnevet 
a magyar amatőr művészetnek a kö-
zösségi hálózatokon keresztül. Több 
ezres, százezres közösségek kom-
munikálnak és támogatják egymást. 
Talán ez segíthet lebontani a meglé-
vő korlátokat a  profi és az  amatőr 
művészet között.

zsidáKovics miHály

Nyári festőtábor a 2000-es évekből, 
Zebegény

Az amatőr képzőművészet helyzetéről

Amatőr? Professzionális?

Art-Expo – amatőr kortárs művészeti kiállítás és vásár, 2014

Galéria Kör, Magyar Nemzeti Galéria, 
2000-es évek
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1978 tavaszán kerültem a  Népmű-
velési Intézet (NI) Vizuális Osztályá-
ra. A hetvenes évek kezdetétől terü-
letenként eltérő intenzitással, de 
markáns tendenciaként országosan 
tapasztalható volt amatőr művészeti 
csoportosulások tevékenységformái-
nak mozgalomszerű kibontakozása, 
elterjedése a  legkülönfélébb műfa-
jokban. A közélet és a nyilvánosság 
fórumainak rigorózus, atyáskodó 
állami felügyelete idején az  ifjúság 
egyre-másra kezdte belakni a  „kul-
túrházakat”. Felismerte, megtalálta 
bennük saját alkotókedve, megnyil-
vánulási hajlamai kiélésének leg-
alábbis helyszíneket, tereket kíná-
ló objektumát. Másfelől vélhetően 
a saját környezet, a helyi publikum 
mint második nyilvánosság előtt 
való megmutatkozásban láthatott 
vonzó fantáziát. Ezeknek a gomba-
mód szaporodó, alulról jövő kezde-
ményezéseknek a sorsával szokatlan 
bánásmódot igénylő, kiterebélyese-
dő hivatali feladatkörök formájában 
szembesültek a NI művészeti osztá-
lyainak munkatársai.

Maga az  intézet az ötvenes évek 
kreatúrája volt, a kultúra állami mo-
nopóliumának dogmája értelmé-
ben a  legszélesebb tömegkultúra, 
az  úgynevezett közművelődés poli-
tikai konfekcióra szabott programjá-
nak bonyolítására. A hetvenes évek-
re a  hatalom sulykolta ideológiák 
iránt elkötelezett meggyőződés szi-
lárdsága az  állami hivatalokban is 
lanyhult, pezsdítően hatott viszont 
az  öntevékeny alkotói szerveződé-
sek szinte magától élénkülő tettvá-
gya, ami legalább formálisan fenn-
tartotta a  kézivezérelt „tömegek” 
kultúrája mozgalmi organizálható-
ságába vetett állampárti politikai il-
lúziókat.

Ez idő tájt azonban az  intézet – 
tulajdon ilyen irányú, naiv hiedel-
meiből kijózanodva – egy valódi, 
virulens kultúra szükségletének 
életkedvére ébredhetett. Anyagi 
eszközeit, infrastruktúráját és orszá-
gos hatáskörének helyzeti előnyéből 
kiépült személyi kapcsolatrendsze-
rét a  területi művelődési intézmé-
nyi hálózaton keresztül ennek az új 
ügynek a javára kezdte működtetni.

A mozgalomszerűnek képzelt, 
mozgalommá stilizált amatőr művé-
szeti csoportosulásokból az  állami-
lag szisztematikusan elsorvasztott 

baloldaliság sápatag kísértése lát-
szott előgomolyogni. Kísértés: a de-
mokráciára. Holott a  művésznek 
kínosan kerülendő kelepce az  el-
fogultság, a  részrehajlás bármely 
politikai eszmerendszert illetően. 
Az amatőr művészeti nekibuzdulást 
ugyanis kétségkívül áthatotta egy-
fajta rebellis, ellenálló jelleg. Termé-
szetes velejárója volt a gyanútlan, jó-

hiszemű, vagy kihívóan kockáztató, 
politikailag motivált szerepvállalás. 
Pedig a művészet alapesetben, nor-
mális körülmények közt a  politika 
iránti tökéletes közönyben leledzik, 
s ha olykor elkerülhetetlenül a  lá-
tókörébe kerül is, a művész a  poli-
tikával szembeni teljes értetlenség 
termékeny csodálkozásából táplálja 
játszi, szeszélyes alkotókedvét.

Osztályvezetőm Papp Oszkár 
festőművész volt, az  elfojtott Eu-
rópai Iskola szellemi utóvédje, in-
tim nonfiguratív-szürrealista lát-
ványvilágával a  képzőművészeti 
élet perifériáján. Főmunkatársként 
itt tevékenykedett Mezei Ottó, aki 
a művészettörténet fővonalának ér-
dektelen, de a feljövő amatőrök szá-
mára izgalmas és tanulságos kuta-
kodást folytatott az  1930–1940-es 
évek szabadiskolái még fellelhe-
tő dokumentumait feltárva, köz-
readva. Kollégám lett Bak Imre, 

az  évtizede szerveződő avantgárd 
csoportosulások egyik vezéralak-
ja, népművészeti motívumokból 
is merítő, geometrizáló-absztrakt 
nagy vásznak alkotója. Munkatárs-
ként az osztály alkalmazásában állt 
még Karsai Zsigmond, a  népművé-
szet testközeli ismerője, anyanyelvi 
szinten hiteles művelője. Az 1980-
as évek elején az  intézet szolgála-

tába lépett az  etnográfus Kovács 
Ákos, aki gyűjtéseit közszemlére 
bocsátva sorozatosan, ingerlően tet-
te nyilvánvalóvá az  „amatőrség”, 
a „művészet”, a „kreativitás” fogal-
mában lappangó definíciós dilem-
mákat.

A hivatalos művészeti életből ki-
szorult, az államilag preferált művé-
szeteszmény követésétől tartózkodó 
iskolázott, diplomás, képesített alko-
tók közül számosan éreztek rá sors-
közösségükre a hivatásos művészek 
által többnyire lekezelt amatőrök-
kel. A  képzőművészeti megújulás-
ban elkötelezett, ez idő tájt formá-
lódó művésztársulások, irányzatok, 
áramlatok, stíluscsoportosulások kö-  
zül a  geometrikus absztrakció kö-
vetői voltak a  legkészségesebbek 
együttműködésre az amatőrökkel.

Munkakörömnek köszönhetően 
örvendetes, reménykeltő minőségi 
változások részese, tanúja lehettem. 
Az  időszak átütő fejleménye volt 
a  XX. századi, illetve kortárs mű-
vészet, a korábban kiátkozott „mo-
dernizmus” korszerű szemléletmód-
jának, új technikáinak általános 
áttörése, az  új vizuális eszközök, 
médiumok alkalmazása a  szakkö-
rök rutinszerű műhelymunkájában. 
Az  amatőr alkotócsoportok számá-
nak és tagságának felduzzadásá-
ból természetszerűleg következett 
a  nyilvános megmutatkozásra beje-
lentett igények sokasága. A kiállítási 
események országszerte központilag 
már áttekinthetetlen, kezelhetetlen 
mennyiségben elszaporodtak. E be-
látásból fakadt a  helyi amatőrökkel 
együttműködő kisgalériák országos 
hálózata kialakításának gondolata. 
Egy-egy kisgaléria lehetett az adott, 
területi művelődési ház e célra al-
kalmas bármely szerény helyisége, 
teendőit pedig helyi munkatársak 
látták el. Az amatőr képzőművészet 
szerves részeként bontakozó kiállí-
tási események az intézet által szer-
vezett „kisgaléria-vezetői konferen-
ciákon” kerültek terítékre.

A nyári táborok korszakos újdon-
sága volt, hogy individuális, szepa-
rált alkotómunka, egyéni művek 
létrehozása mellett a  művésztelep 
időszakára ad hoc alkotóközösségek 
kollektív tevékenységre szövetkez-
tek egy-egy nagyobb szabású mű lét-
rehozása érdekében. Időtálló és be-
szédes példái ennek a művésztelepi 
közösségi alkotásnak, a fafaragó tá-
borok szorgoskodásának az  ország 
sok közparkjában máig fennálló 
(és működőképes!) játéktárgyak és 
egyéb plasztikák.

1979 januárjában – kampánysze-
rűen egyidejűleg más ágazatok ama-
tőr társadalmi testületeinek meg-
alakulásával – létrejött az  Amatőr 
Képzőművészeti Tanács (AKT). Tit-
kári feladatainak ellátása hivatalból 
rám hárult. A  testület merőben ál-
lami sugallatra állt fel, abból a nyil-
vánvaló érdekből, hogy a  társadal-
mi történéseknek ez az  újdonsült 
szegmense se kerülhessen ki a köz-
ponti felügyelet alól. A cél egyértel-
műen, de kimondatlanul a kontroll 
kiterjesztése volt, ám mérlegelhető 
az  amatőrizmus jelentősége iránti 
gesztusként is.

Az AKT első elnöke Lantos Ferenc 
lett, az  ekkoriban progresszív kép-
zőművészeti kezdeményezésekben, 
koncepciózus egyéniségekben oly 

gazdag Pécs egyik prominens alko-
tója, helyi és országos kiállításokon 
rendszeresen szereplő festőművész. 
Mindemellett ízig-vérig pedagógus, 
szuggesztív személyiség, fiatalok 
egész generációja pályakezdésének 
önzetlen segítője. Tisztségéről, nyil-
ván a szerep kényelmetlen, méltány-
talan, időfecsérlő velejárói miatt, pár 
év után csendesen le is mondott.

A gondok az  amatőr alkotók és 
a  hivatalok bizalmi viszonyának 
alapkérdésévé álltak össze, ezért 
elhárításukat az  AKT mind szen-
vedélyesebben sürgette az  illeté-
kes Művelődésügyi Minisztérium-
nál. Anakronisztikus, abszurd és 
betarthatatlan volt például az  elő-
írás, mely szerint a  kisgalériáknak 
éves kiállítási tervekben kellett elő-

re rögzíteni, engedélyeztetni a  be-
mutatásra szánt anyagok, alkotók 
listáját. Az  amatőr képzőművésze-
ket már megillette ugyan a  nyilvá-
nosság előtti megmutatkozás elvi 
lehetősége, a  nyilvánosságra való 
alkalmasságról döntő zsűrik hiva-
talos tagjai viszont csak diplomás, 
képesített, hivatásos alkotók lehet-
tek. Ennek az igénynek a megfogal-
mazódása időszakában lett az AKT 
második elnöke Szemadám György. 
Elnöksége röpke volt, de megha-
tározóan hozzájárult ahhoz, hogy 
az  amatőrök zsűriképessége, zsűri-
zési joga intézményes elismerésé-
nek felvetése követeléssé hangosod-
jon. Szemadám ekkor harmincas, 
ifjú alkotó, aki a hivatásos képzőmű-
vészi elismertségbe kalandos auto-

didaktaként nemrég, „kívülről” tört 
be, habozás nélkül élére állt az ama-
tőrök zsűrijogáért a Művelődési Mi-
nisztériummal szemben folytatott 
ellenállásnak.

Ez azonban zátonyra futott. Né-
hány hónapnyi taktikai hezitálás, 
porhintés, időhúzás után a  minisz-
térium kategorikusan kizárta ezt 
a  lehetőséget. A  falnak ütközve 
Szemadám lemondott, de visszalé-
pésében nyilvánvalóvá tette az  in-
tézmény szűklátókörűségét, rossz-
hiszemű korlátoltságát, felelősségét 
az  amatőröknek a  hivatallal való 
értelmes együttműködése ellehe-
tetlenítéséért. A  lemondó nyilatko-
zat 1984-ben, az esedékes országos 
amatőr kiállítás kapcsán rendezett 
plénum nyilvánossága előtt, nyitó 
eseményként hangzott el. A  tanács 
elnök nélkül maradt bizottsági tag-
jai maguk is elég messzire mentek 
a zsűrijog kiharcolásáért, s mivel ez 
sikertelen maradt, további testüle-
ti működésük társadalmi munkájá-

nak egészét okafogyottnak nyilvání-
tották mindaddig, amíg a kulturális 
igazgatás állami illetékesei nem jut-
nak jobb belátásra.

A nyolcvanas évek második fe-
lére a  pénzek kifogytak, a  forrá-
sok elapadtak. 1987–1988-ra pedig 
a  hivatalokat halk borzongás kezd-
te áthatni: a közelgő rendszerváltás 
kataklizmájának előérzete. Az  iro-
da nekem sose vált igazán lakályos-
sá. A velem jobbára kedélyes, derűs, 
hozzám többnyire nyíltszívű ama-
tőr alkotók köreiben inkább voltam 
otthonos, ügybuzgó intézkedő, míg 
szükség volt rám, míg adódott alka-
lom. Míg ügy volt.

Ezért – mivel több dolgom a hiva-
talban nem akadt – továbbálltam.

Kiss miHály

Amatőr művészet

Amatőrizmus, hivatalosság és az amatőr hivatalnok

Kísértés a demokráciára

A zebegényi Szőnyi-szabadiskola,  
1970–1980-as évek

Hincz Gyula, zebegényi Szőnyi-szabadiskola, 1973

A zebegényi Szőnyi-szabadiskola, 1969
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Műkereskedelem

Marina Abramovic titkai

Miből él a performanszművész?
A művészet minden műfajának megvannak a világsztárjai, de nem min-
den műfajnak vannak milliárdosai. Ez persze nem csak a művészetben 
igaz: ki hallott már súlyemelésből vagy futóvadlövésből meggazdagodott 
sportolóról, miközben a  legjobb teniszezők vagy focisták gázsija a  film-
csillagokéval vetekszik? Damien Hirst, Jeff Koons vagy Gerhard Rich-
ter a  szupergazdagok közé tartozik – az  ő műveiket haza lehet vinni, 
fel lehet akasztani a  falra, posztamensre lehet állítani. Egy installáció-
kat készítő művésznek már nehezebb a dolga: alkotásainak elhelyezése, 
működőképességének megőrzése számos gyűjtőt megoldhatatlan feladat 
elé állít. Még rosszabb helyzetben vannak a  land art művészei – ők 
rendszerint a  tájat formálják műalkotássá, amelynek legfeljebb a  doku-
mentációja, makettje, vázlatai értékesíthetők. De talán senkinek sem 
olyan nehéz ropogós bankjegyekre váltani a  sikert és a  népszerűséget, 
mint a performanszművészeknek – ez még akkor is igaz, ha Yves Klein-
től kezdve Tino Sehgalig és Ragnar Kjartanssonig többen adtak már el 
performanszokhoz kapcsolódó immateriális értékeket is. 

A Bloomberg hírügynökség napjaink leghíresebb performere, a  szerb 
származású, de évtizedek óta Nyugat-Európában, majd Amerikában 
élő Marina Abramovic pénztárcájába nézett bele, és igazolva látta ezt 
az  állítást. Pedig Abramovic a  performanszművészet nagyasszonya, aki 
az  egész kortárs színtér egyik legnagyobb hatású személyiségévé vált: 
gyakran idézett Power 100-as listáján az ArtReview legutóbb már az ötö-
dik helyre sorolta, mely a művészek közt a legelőkelőbb pozíció volt, fö-
lényesen megelőzve a  műveikből komoly anyagi tőkét kovácsolni tudó 
sztárokat. Abramovic időnként elad ugyan hagyományos értelemben vett 
alkotásokat is – a legtöbbet, 362 500 dollárt az artnet adatai szerint négy 
éve a Fotel, nem emberi használatra című 1996-os plasztikájáért fizettek 

–, ezek árai azonban egy 
százalékát sem teszik ki 
a  kortárs sztárművészek 
munkáiért kifizetett össze-
geknek. Maradnak tehát 
a  performanszok, melyek 
Abramovic esetében rend-
szerint nagyon időigénye-
sek, néha hónapokig tar-
tanak, és az  alkotót mind 
lelkileg, mind fizikailag 
alaposan igénybe veszik. 
Az  utóbbi évek talán leg-
híresebb, A  művész jelen 
van című performanszában 
Abramovic 2010-ben há-
rom hónapon keresztül 
mindennap 8 órát ült egy 
asztalnál a  MoMA-ban. 
A  sokszor egész éjjeli sor-
baállást is vállaló látoga-
tók néhány percre vele 

szemközt foglalhattak helyet, és mozdulatlanul a  szemébe nézhettek. 
A performansz, melyre a művész egy évig készült, félmillió látogatót ho-
zott a  múzeumnak, neki viszont saját bevallása szerint mindössze 100 
ezer dollárt. Hasonlóan nagy visszhangot váltott ki legutóbbi, 512 óra 
című performansza tavaly nyáron, a londoni Serpentine Galleryben. 

Abramovic egészen a közelmúltig nem is hajszolta a pénzt; amit kere-
sett, elég volt ahhoz, hogy fedezze kiadásait, és fizetni tudja hatfős stábját. 
(Összehasonlításként: Damien Hirstnek 240 munkatársa van.) Az utóbbi 
években viszont nagy fába vágta a fejszéjét: a New Yorktól 200 kilomé-
terre fekvő Hudsonben létre kívánja hozni a Marina Abramovic Intézetet 
(MAI), amihez már megvásárolt egy hatalmas egykori teniszcsarnokot, 
hogy azt Rem Koolhaas tervei alapján alakítsa új funkciójához. A reményei 
szerint már jövőre megnyíló MAI multifunkcionális kulturális központ 
lesz, mely az „Abramovic-módszer” rejtelmeibe is bevezeti a látogatókat. 
Ez egyfajta önismereti tréning, segít kikapcsolódni a hétköznapok roha-
násából, javítja a  lényeglátást, a  kitartást, a  tűrőképességet – mindazt, 
amiből Abramovic performanszai is építkeznek. A  beruházás és a  pro-
jekt beindítása több tízmillió dollárt emészt fel, aminek előteremtésében 
a művész számos barátja és egy fundraising kampány is segít. Nem kevés 
pénzt hoznak a konyhára a performanszokról készült, limitált példány-
számban megjelenő videók és video-stillek, melyek ára a piacon az elmúlt 
években sokat emelkedett, de emellett Abramovic a  reklámbizniszbe is 
belekóstolt: a tavalyi labdarúgó VB alkalmából az Adidas reklámfilmjében 
engedte feltűnni egy munkáját. Volt persze, akinek ez nem tetszett, amire 
ő csak annyit jegyzett meg: „Egyeseknek nagyon ósdi elképzeléseik van-
nak arról, hogy a művésznek nem lehet semmije.” A MAI finanszírozása 
érdekében mostanában szívesebben vállal előadásokat is, átlagosan 15 
ezer dolláros honoráriumért.

Ám a  nagyobb pénzek máshonnan folynak be: a  művész, ahogy a 
Bloombergnek most elárulta, már korábban megpróbálkozott az ingatlan-
üzlettel is, melyhez saját bevallása szerint jó érzéke van. Először egy olyan 
ingatlant vásárolt meg, amely senkinek sem kellett, mert úgy tűnt, egy 
zűrös bérlőt nem lehet kitenni belőle. Neki ez sikerült, az épületet felújí-
totta, és az ügyleten végül milliókat keresett – dollárban. A nyereséget 
újabb ingatlanokba fektette, melyek egy részén máris jelentős haszonnal 
adott túl. Ha továbbra is ilyen szerencsés kezűnek bizonyul, a MAI jövő 
évi megnyitásának nem lesz akadálya.

E. P.

Osztrák magángyűjteményből került 
a kölni árverési házhoz az az 1920–
1930-as évekből származó tetemes 
orosz festészeti, grafikai és iparmű-
vészeti kollekció, melyet a Lempertz 
két aukción értékesített. A könyvek, 
plakátok, játékkártyák, képeslapok 
és egyéb kisnyomtatványok 134 téte-
lének március 20-án kezdődő licitálá-
sával a helybéli Venator & Hanstein 
céget bízta meg, míg a 100 gouache 
és a 60 márkás porcelán május 2-án 
saját berlini filiáléjánál került kala-
pács alá.

A nyomdai kínálat a  Hylaea-
csoport korai futurista alkotásaitól 
Jakov Csernyikov építész felhőkarco-
lókat vizionáló architektúra-fantáziá-
in át a  plakáttervező Dimitrij Moor 
és a  költő-rajzoló Vlagyimir Maja-
kovszkij mozgósító falraga szaiig ter-
jedt. A legtöbbet, 6500 eurót Gustav 
Klucisz 9 fotómontázsa ért, amely 
az  1928-as moszkvai szpartakiá-
dot népszerűsítette. A  Majakovszkij 
és Szergej Tretyjakov szerkesztet-
te Novij LEF, a  Művészet Baloldali 
Frontjának folyóirata teljes 1928-as 
és 1929-es évfolyamáért a várt 7 ezer 
euróval szemben 5900-at kaptak. Ka-
zimir Malevics Új rendszerek a mű-
vészetben. Statika és sebesség (1919) 
című szuprematista elméleti írása kő-
nyomatosan sokszorosított kézírás-
sal, hat illusztrációval, a Marc Cha-
gall alapította vityebszki művészeti 
népiskola kiadásában 5200 eurót ért. 
A  nyugati bűnügyi ponyvaregények 
ellensúlyozására adták ki Moszkvá-

ban Jim Dollar írói álnéven Mariet-
ta Saginjan Mess Mend, avagy egy 
jenki Petrográdban (1924) című, tíz 
füzetből álló agitációs szatíra-detek-
tívsorozatát, borítóján Rodcsenko 
fotómontázsával, amely most 4000 
euróért kelt el. A  korban divatos 
fotókollázs szerepel a  Krucsenyik 
szerkesztette Költők viadala című ta-
nulmánykötet 1935-ös évjáratának 
címoldalán is, amely 3000 euróért 
ment tovább. Az összeg talán Maja-
kovszkijnak köszönhető, aki a  gyűj-
temény egyik írását jegyzi, ugyanis 
az előző évi szöveggyűjtemény csak 
1900 euróig jutott. A korabeli orosz 
távirati iroda faliújságjai, a  Roszta-
ablakok napi politikával foglalkoztak: 
munkások, parasztok, vöröskatonák 
figuráit, vagy burzsoák és kulákok 
karikatúráit ábrázolták rövid szöve-
gekkel. Vlagyimir Lebegyev ilyen, 
1917 és 1922 között készült plakát-
jaiból publikált 24 színes litográfiát 
1923-as pétervári albumában, mely-
hez az orosz mellett angol és francia 
szöveg is tartozott – ez most 1600 
euróért cserélt gazdát.

A március 21-i folytatás nemzetkö-
zi anyagában több magyar vonatko-
zású tétel is akadt. A Bauhaus-Bücher 
sorozat 8. könyveként Moholy-Nagy 
Malerei, Photographie, Film című 
1925-ös kötete 2000 euróért nem 
kelt el. Vasarely egy 20 ezer euróra 
tartott, de visszamaradt, az 1972-es 
müncheni olimpiára kiadott, 9 mű-
vész munkáit összefoglaló album 
mellett hat tételben tíz önálló színes 

szerigráfiával is képviseltette magát. 
Ezek közül a  Malom (1978) kis és 
nagy változata – együtt 500 euróért 
hirdetve –, valamint az 1988-as Bo-
hóc labdával – 450 eurós áron – sem 
keltett érdeklődést. Elkelt viszont 
a  Terz petite (1978) és a  Terz large 
(1979) együtt – igaz, 600 helyett csak 
450 euróért. Az  1987-es Zebrapár 
kék-fehér és ezüst-bordó kontrasztos 
variációjáért darabonként 300 eurót 
adtak; végül cím, év és aláírás nélkül 
3 különféle lap közös tételben 430 
eurónál került új tulajdonoshoz. 

WagnEr istvan

Art & Antique Residenz Salzburg

Fiatal gyűjtők toborzása Abramovic újabban ingatlanokkal üzletel

Kunsthaus Lempertz, Köln

Szovjet és magyar avantgárd

A hercegérsekek egykori barokk pa-
lotájában március 28. és április 6. kö-
zött megrendezett 40. mustrán most 
is a  szokásos 40 rangos osztrák, né-
met és svájci galériás szerepelt, az ér-
deklődők száma viszont túllépte 
az  eddigi legmagasabb, 14 ezer főt. 
A  Húsvéti Ünnepi Játékok pénzes 
nemzetközi közönségéhez ismét csat-
lakoztak a  régebbi törzsvendégek, s 
ez a  vásárlásokban is megmutatko-
zott. Olyan mesterek, mint Rudolf 
von Alt, Hans Makart, Egon Schiele 
vagy Emil Nolde mellé későbbi al-
kotók is felzárkóztak, például Andy 
Warhol vagy Joannis Avramidis, 
sőt a mai kínai művészeket is keres-
ték. Sikeresen startolt az  idei újítás, 
a „smartART-Koje”, ahol ingyenes be-
lépéssel kínáltak a  műgyűjtők leen-
dő nemzedékének – 27 éves korig – 
válogatott műtárgyakat 100 és 5000 
euró közötti ársávban. 

László von Vértes, a  több évtize-
de együttműködő salzburgi galériás 
páros egyik tagja – a helyben maradt 
Thomas Salistól távozva – Zürichbe 
költözött, de St. Moritz luxusüdü-
lőjében is filiálét tart fenn. Stand-
ján Vaszilij Kandinszkij élettársá-
nak, Gabriele Münternek Csendélet 
orosz terítővel (1911) című, kartonra 
friss kolorittal felvitt olajképe (345 
ezer euró), illetve a  töretlenül nép-
szerű tiroli mester, Alfons Walde Va-
sárnap (1925–1930) című zsánerje-
lenete (245 ezer euró) volt a  sztár. 
Árban túlszárnyalta őt a bécsi Mar-
tin Suppan, akinél Walde Kitzbühel 

hóban (1919) című olaj és tempe-
ra tája 450 ezer euróért kelt el. Há-
rom és fél méteres méretével tűnt fel 
Suppannál Carry Hauser két, a Wie-
ner Stadthalle 1982-es békekoncert-
jére festett politikai plakátja, melyek 
egyenként 18 500 euróba kerül-
tek. Osztrák kultúrtörténeti szenzá-
ció volt az év végén, amikor a bécsi 
WestLicht fotógaléria felfedezte és 
bemutatta Alfons Walde Leica géppel 
és a harmincas években újdonságnak 
számító színes filmmel készült korai 
diáit. Itt most ezekből adtak el kis-
szériás kópiákat, köztük erotikus ak-
tokat, rusztikus enteriőröket és alpe-
si tájakat.

Mindig rangos mesterekkel szere-
pel Salzburgban a bécsi Wienerroither 
& Kohlbacher műkereskedő-páros, 
akik most az  árlista éllovasaivá vál-
tak. Miközben Egon Schiele Térdelő 
női akt (1914) című gouache, akva-
rell és fekete kréta kartonja 580 ezer 
eurót ért náluk, 50 ezer euró híján 
a másfél milliót közelítette meg Erich 
Heckel Út a  cserjésben (1907) című 
posztimpresszionista vászna. Üzle-
ti titok maradt Gerald Hartinger kü-
lön falán Andy Warhol Vörös Lenin 
című 1987-es szitanyomatának ára, 
de az  1982-es Goethe-profilok kék 
változata 98 ezer, míg a piros variáns 
85 ezer eurós árát megtudhattuk. 

A bútorok és kiegészítők között 
is értékes tárgyak cseréltek gazdát. 
A bambergi Christian Eduard Franke 
a  szász Christopher Tietze mester 
Stockholmban, 1765 táján készült 
paliszanderfurníros rokokó komód-
ját vörös márványplatóval és rézve-
retekkel közel 30 ezer euróért adta, 
egy 1810 körüli klasszicista tölgy- és 
juharalapon mahagóni borítással, va-
lamint tűzaranyozott bronz dekorá-
cióval készült bécsi íróasztalért 
ennek a dupláját várta. A régi időmé-
rőket és kortárs képeket áruló bécsi 
Lilly’s Art képviselője a XIX. század 
első negyedéből való, Martin Grieser 
méteres, Merkúr szárnyas szobrá-
val díszített empire faliórájának árát 
csak potenciális kliensnek árulta el, 
de az azonos korú és méretű „fűrész-
órát” – ingája végén Bad Ischl látké-
pével – 25 ezerre tartotta. W. I.

Alekszandr Rodcsenko: Novij LEF címoldal, 
litográfia, 22,5×15 cm, 1928–1929

Gabriele Münter: Csendélet orosz  
terítővel II., olaj, karton, 69×51,5 cm, 1911
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Árverés

A hírtovábbítás régi tárgyai iránt ér-
deklődők az  Auction Team Breker 
133. árverésén 502 tételre licitálhat-
tak a  távközléstechnika témaköré-
ben április 18-án.

A kínálat szerteágazó volt; a köz-
lemények telefon, rádió vagy távíró 
útján történt továbbításának eszkö-
zeiből álló tételeket vaskos, színes 
katalógus foglalta egybe. 

A túlnyomó többséget a detektoros 
és csöves rádiók tették ki. A 217 ilyen 
tétel jóval több készüléket jelent, hi-
szen szép számmal fordultak elő 7-8 
eszközt magukba foglaló példányok 
is. Ha a  vevő nem maga szállítja el 
a tárgyat, fontos tényező a csomago-
lás és a postázás, főként nehéz és tö-
rékeny tárgyak esetében. Előbbire 
az 1960-as években forgalmazott, 60 
eurós kikiáltási árról induló „zene-
szekrény” (tévé, rádió, lemezjátszó, 
hangszórók), utóbbira a  80 euróról 
indított, 4 darab bakelitvázas aszta-
li rádiót tartalmazó tétel a jó példa.

Olykor nehezebb szert tenni egy-
egy tartozékra, mint magára a rádió-
készülékre. Ezúttal 7 tétel csak an-
tennákat, 13 vegyes kiegészítőket, 
tartozékokat, 30 pedig különféle, ál-
talában önállóan – akár szobadísz-
ként – is hasznosítható hangszórókat 
tartalmazott. Az  1927-ben papírma-
séból készített, Miss Muffetet ábrá-
zoló darab 240 euróért kelt el. (A kö-
zölt árakhoz még 22,97 százaléknyi 
járulék adódik.) Az  ugyanebben az 
időszakban gyártott, 58 centi magas, 
nemesen egyszerű kürt formájú asz-
tali hangszóró hibátlan állapota mi-
att 900 euróig szárnyalt.

A rádióknál is felmerül a műsza-
ki régiségek általános kérdésfel-
vetése: működjön-e, vagy eléged-

jünk meg dekoratív megjelenésével? 
Az  árverésen ezúttal az  agg masi-
nák gyógyítóira is gondoltak, hiszen 
91 tételnyi alkatrésszel: rádió- és 
elektroncsővel, valamint ellenőrző- 
és mérőkészülékkel egészítették ki 
a  kínálatot. Ezek közt akadt olyan 
tétel is, amelyik 170, illetve 180, 
részben még eredeti csomagolásban 
lévő elektroncsövet tartalmazott. 
Kereslet is jelentkezett rájuk: egy 

165 darabos tétel 350 euróért, míg 
egy 125-ös összeállítás éppen a dup-
lájáért, 700-ért cserélt gazdát. A rá-
diócsövek ellenőrzésére 1950-ben 
gyártott készülék 300 eurós leütési 
árát pedig hasznosságával arányban 
állónak mondhatjuk.

A kölni árverésen szép számmal 
láthattunk olyan darabokat is, ame-
lyek az  elmúlt években már foga-
lommá váltak. Robert Hawes 1992-
ben kiadott, látványos fotókkal 

illusztrált Radio Art című szakköny-
vének címlapján is szerepel a  skót 
Onkel Tom detektoros készülék. 
Az  éppen kilencven évvel ezelőtt, 
Glasgow-ban gyártott rádió alkat-
részeit egy cilinderes figurát ábrá-
zoló fajanszszobrocska belseje rejti 
magában. Az 1000 eurós leütési ár 
az  eszköz nemzetközi ismertségé-
hez képest elfogadható.

Mindig misztikum lengi körül 
a  katonai célra, olykor rejtett hasz-
nálatra szánt eszközöket. Ezúttal 
hat repüléssel, navigációval, hét ha-
józással, valamint tíz hadi híradás-
technikával kapcsolatos tétel került 
új tulajdonoshoz. Az angol gyártmá-
nyú, 3MK-II-es kódjelű, hordozha-
tó és áramfejlesztővel kiegészített 
rádió adó-vevőt valószínűleg a  hát-
országba ledobott titkos ügynökök 
használatára szánták 1941-ben – ez 
most 3100 euróért került vevőjéhez.

A legnagyobb titoktartás mellett 
gyártott és használt, valamint rend-
szerint megsemmisítés útján kiselej-
tezett rejtjelező készülékekből ez-
úttal sok, kilenctételnyi szerepelt 
a  kínálatban. Szövegek titkosításá-
ra és a már kódolt anyag olvasható-
vá tételére, dekódolására használták 
az Arthur Scherbius német mérnök 
által még 1918-ban szabadalmaz-
tatott, Enigma nevű forgótárcsás, 
elektromechanikus rejtjelezőgépet. 
A II. világháborúban játszott fontos 
szerepe miatt az Enigmáról könyv-
tárnyi irodalom jelent meg, és ter-

mészetesen több, a  korszakot be-
mutató játékfilmben is láthattuk. 
Napjainkban minden felbukkanó 
példányt jelentős gyűjtői érdeklő-
dés kísér (Műértő, 2012. július–au-
gusztus). Az ezúttal kalapács alá ke-
rült K-modell  1939-ben készült. Új 
tulaj donosa 45 ezer eurót adott érte. 
A  hasonló célra szánt, svéd gyárt-
mányú Hagelin készülékekből ket-
tő szerepelt a  kínálatban, a B-21-es 
és a  CX-52-es. A  B-21-est még a  II. 
világháború kitörése előtt, 1927-
ben, a CX-52-est pedig már a hideg-
háború éveiben gyártották Svédor-
szágban. Előbbi 20 ezer, míg utóbbi 
3700 eurós leütési árat ért el.

Kevésbé fordulatos előélet után 
tisztesnek mondható karriert fu-

tott be a  szintén svéd Ericsson cég 
mágneslábas, közös telepű üzem-
módra szánt asztali telefonkészülé-
ke az  1900-as évek elején. Az  igé-
nyes, svájci szabványú változat jó 
állapotának megfelelő áron, 750 
euró ért cserélt gazdát.

Szintén izgalmasak az  aukció te-
levíziózás történetéhez kapcsolódó 
tárgyai, holott ezek egy része kar-
nyújtásnyi időtávolságban készült. 
Ebben a  szintén jól dokumentált 
gyűjtői szegmensben is akadnak fon-
tos mérföldkövek. Ilyennek számít 
a meglepő módon már 90 éves első, 
még mechanikus televíziós készü-
lék. Az angol John Logie Baird által 
kialakított eszköz képcsöve a német 
feltaláló, Paul Gottlieb Nipkow spi-
rálformájú tárcsáját rejti magában. 
A  kikiáltott, 258-as gyártási számú 
példány a  sorozatgyártásra került 
végleges változatból származott, és 
a  gondos restaurálásnak köszönhe-
tően még ma is működőképes – 38 
ezer eurót ért.

A színes televíziózás PAL-rend-
szerével kísérletező Walter Bruchs 
professzor által 1967-ben elkészí-
tett Telefunken készülék, melynek 
belsejét a  fából készült káva hátol-
dalát kiegészítő üveglapok teszik 
láthatóvá, kiállítási célokra is kitű-
nően használható, technikatörténe-
ti szempontból pedig igen jelentős. 
E kísérleti példányt 2000 euróért vi-
hette haza elégedett vevője.

fEJér zoltán

Auction Team Breker, Köln

A távközléstől a hírközlésig

110 éves svéd-svájci dekoratív telefon

PAL-rendszerű kísérleti színes televízió 
1967-ből
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Műkereskedelem

Ebben a pillanatban még nem tudni, 
hogy a napokban nyíló és nagy vá-
rakozást keltő OFF-Biennále esemé-
nyei milyen hatást keltenek a  mai 
magyar kulturális közélet szikkadt 
talaján, de egy biztos: az  idén 49. 
születésnapját ünneplő Art Cologne 
magyar szereplése, a  Bookmarks 
(Neoavantgárd és posztkonceptuális 
művészet a  hatvanas évektől nap-
jainkig) az  év fontos képzőművé-
szeti, kultúrdiplomáciai eseménye 
volt. Nem előzmények nélküli be-
robbanásról van szó, hanem há-
rom galéria: az  acb, a  Kisterem és 
a Vintage mögött álló Pados Gábor, 

Valkó Margit és Pőcze Attila ösz-
szefogásából induló, szisztematiku-
san felépülő munkáról, amelynek 
perspektivikus célja, hogy a magyar 
neoavantgárd és kortárs művészet 
szereplőit a nemzetközi színtéren is 

bemutassa, és lehetőség szerint hely-
zetbe hozza. Elsősorban tehát erről 
fogunk szólni, s bár nem mellékes, 
hogy a  vállalkozás milyen kontex-
tusban jelenik meg, hiszen a galéri-
ák, a trendek, a kapcsolódó kurátori, 
szabadegyetemi és filmprogramok 
önmagukban is külön cikkek tár-
gyát képezhetik, itt most éppen csak 
említésszerűen szerepelnek. 

Az idei vásár dimenzióiról már a 
számok tükrében is fogalmat lehet 
alkotni: 23 országból több mint 200 
galéria mutatkozott be kibővített te-
matikus osztásban az  eddigi kettő 
helyett három szinten. Szinte azon-
nal adott volt a választás lehetősége 
a klasszikus modernizmust és a há-
ború utáni művészetet – vagy ahogy 
itt mondják: „történeti progresszív 
művészetet” – képviselő patinás ga-
lériák; a  kortárs szcéna és a  közel-
múlt művészetét képviselő nagyga-
lériák (Hans Mayer, David Zwirner, 
Sprüth Magers stb.) és a  harmadik 
szinten a  New Contemporaries és 
Collaborations szekciókra bomló 
új, kortárs galériák között. A  kor-
társ szövetbe közösségépítő jelleg-
gel a magukat zine-szerű kiadvány-
ban népszerűsítő New Art Dealers 
Alliance (NADA) bevonásával ame-
rikai galériák is meghívást kaptak, 
ugyanők szervezték a kurátorok és 
galeristák számára létrehozott mű-
helybeszélgetéseket is, valamint itt 
kaptak helyet a  kölni Médiaművé-
szeti Főiskola és egyéb művésze-

ti szervezetek kurátori projektjei. 
Nem véletlenül volt ez a  vásár leg-
frissebb, legtöbb izgalommal szolgá-
ló része. A profil élesítésében és a te-
matika szélesítésében a  fő szerepet 
a  kölni nézőpontból külsősnek szá-
mító Daniel Hug – Zürichben szü-
letett, Los Angelesben felnőtt mű-
vészettörténész világpolgár és nem 
mellesleg Moholy-Nagy László uno-
kája – játssza, aki 2008 óta az Art 
Cologne művészeti igazgatója; s 
a  német vásárnak világosan struk-
turált, korszerű rendszert adott 
már azzal is, hogy időközben elhi-
degült galériákat csábított vissza és 
új kiállítókat nyert meg. Gerd Har-
ry Lybke, többek között a lipcsei is-
kolát branddé segítő EIGEN + ART 

Galéria tulajdonosa (Lipcse/Ber-
lin) például úgy véli, hogy ma Né-
metországban a magukra valamit is 
adó galériák közül egy sem mellőz-
heti a  kölni vásárt, ebből követke-
zően érthető a  német dominancia. 
Ugyanakkor egyelőre ebben a  szel-
lemi klímában kell értékelni a – né-
metországi befogadásával már némi 
hagyománnyal rendelkező – ma-
gyar neoavantgárd és kortárs pozí-
ciókat bemutató Bookmarksot is, 
amely Daniel Hug meghívására ér-
kezett Kölnbe, miután Hugnak volt 
alkalma megismerkedni az  anyag 
kvalitásaival Budapesten is.

A magyar alkotók a vásár bejárati 
halljában felállított 250 négyzetmé-
teres pavilon formájában kaptak ki-

emelt standot, mely már a belépéskor 
a figyelem gyújtópontjába került, de 
ha akkor nem is, távozáskor kikerül-
hetetlen volt. Amennyire elsajátítha-
tó a mindenfajta befolyásolástól men-
tes „ártatlan tekintet”, a Bookmarks 
esztétikai és politikai regiszterekben 
egyaránt érzékenységet, párbeszé-
det kezdeményező prezentáció volt. 
Természetesen az  ötven évet átfogó 
és narratívát is sejtető kiállítás létre-
hozása nem lehetett e válogatás cél-
ja, de az egyes művészek – Altorjay 
Gábor, Attalai Gábor, Bak Imre, Er-
dély Miklós, Hajas Tibor, Halász Ká-
roly, Jovánovics György, Kaszás Ta-
más, Keserü Ilona, Kokesch Ádám, 
Ladik Katalin, Lakner László, Kis 
Varsó, Maurer Dóra, Nádler István, 
Perneczky Géza, Société Réaliste, 
Szentjóby Tamás, Szabó Dezső, Sza-
lay Péter, Tót Endre és Várnai Gyu-
la – vizuális gondolkodásának plasz-
tikussága, a  kapcsolódások szubtilis 
jellege élményszerűvé tette a térben 
összekapcsolódó műveket. 

A  professzionális megjelenéshez 
nagyban hozzájárult a Distanz kiadó 
gondozásában megjelent informa-
tív, Székely Katalin tanulmányával 
bevezett katalógus is. A beszámolók 
szerint a Bookmarks ösztönzött sok 
látogatót arra, hogy a nagy fizikai tá-
volságok ellenére magángyűjtők és 
múzeumok is felkeressék az  egyes 
galériákat, érdeklődjenek a művé-
szekről, amely érdeklődés vásárlá-
sokban is manifesztálódott.

S aki eddig még nem látott Book-
marksot, az  május 17-ig megteheti 
a MEO-ban, az OFF-Biennále prog-
ramjaként (http://offbiennale.hu/
hu/).

aKnai Katalin

Art Cologne 2015. április 16–19.

Esőcsinálók

Maurer Dóra és Gáyor Tibor munkái a Vintage Galéria standján

John Waters: Visit Marfa, 2003
ofszet, 76x56 cm, Jürgen Becker, Hamburg
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Design

Hosszú idő után végre megint úgy 
mehettünk ki egy hazai lakberende-
zési kiállításra, hogy nagyon meg-
örülhettünk valaminek. Az Otthon 
Design ma Magyarország egyet-
len olyan nagyformátumú vására, 
ahol a  közönség nem műszaki és 
nem virtuális designnal találkozhat, 
még ha bazári környezetben is. De-
sign és piac elválaszthatatlanok egy-
mástól – nekünk ez a  piacunk, és 
ennek a  kulturális következménye 
legalább annyira fontos, mint a gaz-
dasági. A design kultúrája pedig ta-
nítható. Ha az iskolában nem tanít-
ják, ott kell tanítani, ahol lehet. 

Az idei Otthon Design alapjai-
ban persze nem sokban különbözött 
a korábban megszokottól, a  terepet 
hagyományosan a  jacuzzik uralták 
a  Hungexpo rendezvénycsarnoká-
ban. A  kétpavilonosra bővült kiál-
lítás lendülete az átjárónál kissé le-
hangolóan megtört, a  G pavilon 
nyüzsgő vásári élete szinte átme-
net nélkül váltott át pangásba az F 
pavilonban, ahol pár lépés után el-
kerülhetetlen volt a  felismerés: itt 
nem sikerült eladni a négyzetméte-
reket. A  vásári forgatagban mohón 
pásztáz az  éhenkórász tekintet va-
lami minőségi elem után – mind-
hiába. A  többnyire kis alapterületű 
standokból hiányzott a nagyvonalú-
ság és az  ötletesség. A masszázsfo-
telek és műrattanok dzsungelében 
tisztásként villant föl egy kisvállal-
kozás, amely azt ígérte, hogy bárki 
bútorötletét tervvé kovácsolják és 
megvalósítják – mint kiderült, ez 
csak egyszeri reklámfogás, nem la-
kossági szolgáltatás, pedig nagyon 
izgalmas lenne. 

A Lakberendezők Országos Szö-
vetségének standja az  idén vél-
hetően egy lakberendező iskola 
diákjainak adta ki a berendezés fel-
adatának egy részét: hiba volt. Sem-
mi sem magyarázta az  A/3-as pa-
pírra Wordből printelt igénytelen 
feliratokat és a régimódi alsó tagoza-
tos iskolai foglalkozások színvona-
lán kivágott papírdekorációt, az  öt-
lettelen fotóssarkot.

Az első Otthon Design Magyar 
Design standjára némi fenntartással 
mentünk: nem lehetett tudni, hogy 
a hasonló rendezvények kötelező ele-
me – a fiatal tervezők szerepeltetése 
– valós történet, vagy csak az ingye-
nes statiszták szokásos begyűjté-
se. A Magyar Design azonban hite-
les törekvésnek bizonyult, és mára 
fontos tájékozódási ponttá vált a ha-
zai szakmai színtéren. A stand nem 
ígért sokat, de ezt nagyon korrekt 
módon teljesítette. Jó érzékkel ösz-
szeválogatott tárgyak, nem extrava-
gáns, de igényes arculat jellemezte. 
A  STILBLOG-on érzékeny, izgalmas 
riportok olvashatók a  kiállítókkal – 
itt bizony komoly arculatépítés fo-
lyik. A stand nagy értéke a változa-
tosság és a  minőség volt. Minden 
évben új kiállítói stáb jelenik meg, 
friss tárgyakkal. Ez legalább két dol-
got jelent: van annyi új tárgy, hogy 
minden évben új nevekkel lehessen 
berendezni 120 négyzetmétert, és lé-
tezik olyan szervezői igyekezet, ame-
lyik nem a tavalyi névjegykártyákat 
pörgeti át. A bemutatót Németh Gab-
riella lakberendező szervezi minden 
évben: ő keresi meg a  kiállítókat. 
Az  idei felhozatalban hagyományo-
san nagy szerepet kaptak a bútorok 
és a lámpák.

Magyar bútor évek óta nem jelent 
meg ilyen mennyiségben a  nagykö-
zönség előtt, mint a Magyar Design-
nal szomszédos Download Design 
standján, melyet a MOME, a Hung-

expo és a Bútorszövetség együttmű-
ködése hívott életre. Azt, hogy tár-
gyak tömegének koncepciója is van, 
már évtizedek óta nem tapasztalhat-
tuk. A MOME, a művészeti felsőok-
tatás egyik zászlóshajója hosszú ideje 
először lépett ki a nagyközönség elé 
közvetlenül, ugyanis időtlen idők óta 
nem történt kísérlet sem arra, hogy 
az egyetem megpróbáljon direktben 

kommunikálni szellemi termékei-
nek potenciális felhasználóival. Nem 
akarunk súlyos fogalmakkal dobá-
lózni, de a Házgyári konyhaprogram 
óta nem volt olyan stratégia, ahol 
a  művészeti felsőoktatás megpró-
bál egy lakossági igényt fölmérni, és 
arra reflektálni. A Download Design 
sem nagyságrendjénél, sem kutatási 
mélységében, sem kitűzött céljánál 
fogva nem hasonlítható a  konyha-
programhoz, de az asszociáció elke-
rülhetetlen, és talán az  sem vélet-
len, hogy idén márciusban a Ponton 
galéria programjában négynapos ki-
állítást és szimpóziumot rendeztek 
a  Házgyári konyhaprogramról (cik-
künk a 8. oldalon). A Download De-
signnal a MOME évtizedek óta most 
először tett valami fontosat azért, 
hogy a  magyar köztudatban ismét 
pozicionálja magát. Bár diákjai rend-
szeresen ott vannak a különböző ha-
zai és nemzetközi fórumokon, nem 
csekély sikereket aratva, de ez legin-
kább mint egyéni teljesítmény mutat-
kozik meg, nem pedig mint az egye-
tem összteljesítménye, pedig annak 
is meg kell jelennie. Az egyetem, úgy 
tűnik, fölismerte, hogy a közel fél év-
századon keresztül egyedüli iparmű-
vészeti felsőoktatási intézményként 
élvezett monopólium termelte tőke 
egyszer elfogy, ideje pótolni. 

A Download Design professzio-
nálisan fölépített gondolata és ar-
culata egy brand ígérete. A projekt 
egy olyan tervbázis, ahonnan a ter-
vek ingyen letölthetők, és bárki el-
készítheti a  tárgyat, amely jelen 
esetben bútor. Az  ilyen típusú for-
rásmegosztás a világban ma hétköz-
napi gesztus, nemcsak az  amatőr 
barkácsoldalakon, hanem a  design-
stratégiákban is, ám Magyarorszá-
gon ez az  első ilyen open design 
kezdeményezés. A  tulajdonképpeni 
kiállítás a bemintázott tervek bemu-
tatója, a megvalósításhoz a kivitele-
zői háttér megszervezésével a Bútor-
szövetség nyújtott segítséget. Ebben 
a történetben nem lehet tetten érni 
azt, amit az elmúlt pár évtized leg-
több gyártást ígérő pályázatában 

megtalálunk: a piacra vezetés hamis 
ígéretét. Itt senki sem ígér gyártót 
és forgalmazót, a program azonban 
potenciális felhasználókat hozhat, 
sok, egymástól elkülönülten, mégis 
sorozatban kivitelezett bútort, ame-
lyekre mindenkinek szüksége van, 
leginkább talán a formatervező hall-
gatóknak. Számukra nemcsak a be-
mintázás ténye, a terv anyagi meg-

valósulása a fontos, hanem a sorozat 
létrejöttének lehetősége is: ettől vá-
lik élővé és élessé a feladat. A fiata-
lok nagyobb eséllyel jutnak megva-
lósult bútorhoz a  nyitott forráskód 
mentén, mint ha megrendelőre vár-
nának a  tervükkel. A  saját tárgyon 

szerzett tapasztalat a designer tőké-
je, ezt nem tudja modellezni az  is-
kola, pedig a  tapasztalat a  tanulási 
folyamat része, enélkül nincs inno-
váció. A  tapasztalat hiánya a  fejlő-
dés egyik gátja. A  kísérleti elem 
izgalmas része a kivitelező és a ter-
vező összeeresztése. Designkultú-
ránk egyik kerékkötője a tervező és 
a kivitelező elszigeteltsége, a közös 
nyelv hiánya; egy ilyen együttmű-
ködésben a  kivitelező is rengeteget 
tanul. A  projekt témavezetője Ju-
hász István, a  MOME formaterve-
ző tanszékének docense. A MOME 
berkein belül egy évtizede nyílt egy 
vita, amelynek lezárása valahogy el-
maradt az  idők folyamán. A kérdés 
akkor az  volt, kompetens lehet-e 
a  formatervező a bútortervezésben, 
vagy ez az építész privilégiuma. Ez 
a kiállítás alighanem megadta a vá-
laszt a kérdésre, így a vitát lezártnak 
tekinthetjük.

A nyitott forráskód nemcsak  egy 
világtrend ideérkezése, hanem az 
értelmiségi felelősségvállalás egy 
módja is. Magyarországon ezek a 
gesztusok nem túl gyakoriak. A tu-
dásmegosztás a magyar származású 
Yona Friedmann építész egyik alap-
gondolata is. Szerinte az építésznek 
nem az  a  feladata, hogy birtokolja 
az  információt, hanem hogy meg-
ossza azokkal, akiknek házra van 
szükségük. Érdekes paradigmavál-
tás ez abban a világban, ahol a szel-
lemi termék, a  szellemi tulajdon 
a  tőke. Persze szkeptikusan megje-

gyezhetjük, hogy a magyar designer 
nem sok tőkéről mond le a nyitott 
forráskód révén. A szellemi termék 
helyzete az utóbbi időben nem vál-
tozott nálunk jelentősen, a  hazai 
piac, a kultúra csak a készterméket 
képes értékelni, a  tervvel nem tud 
mit kezdeni. Designkultúránk elma-
radott, fejlesztése stratégiát igényel. 
Nem fog egy csapásra megváltozni, 
de valahol és nem utolsósorban va-
lakinek el kell kezdeni a  folyama-
tot. Tényleg kínos ismét leírni, de 
a projekt mögé tekintve megint csak 
Halasi Rita Mária nevét találjuk – 
ezúttal mint rektori megbízott kurá-
torét. Úgy tűnik, előbb-utóbb ki kell 
mondanunk, hogy design terén az ő 
közreműködésével jött létre minden 
fontos változás az elmúlt két évtized 
Magyarországán.

tóta JózsEf

43 árverés             május 7.–június 13.

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
05. 07. 19.00 249. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika, könyv darabanth aukciósház www.darabanth.hu vi., andrássy út 16. az előző héten
05. 08. 18.00 21. aukció / papírrégiség, bélyeg, fotó, képeslap krisztina aukciósház www.krisztinaaukcioshaz.hu online máj. 8-ig
05. 09. 15.00 48. festmény- és műtárgyárverés villás Galéria debrecen, Bem tér 2. az árverés helyszínén máj. 9-ig
05. 09. 11.00 76. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza ii., zsigmond tér 13. az árverés helyszínén az előző héten
05. 10. 10.00 ortutay Gyula hagyatékának árverése / iratok, műtárgyak, könyvek arte Galéria és aukciós iroda fuGa, v. Petőfi sándor u. 2. v., ferenczy istván u. 14. máj. 9-ig
05. 13. 18.30 művészeti nagyárverés / festmény, szobor, műtárgy, ezüst, porcelán Pintér Galéria és aukciósház v., falk Miksa u. 10. az árverés helyszínén az előző héten
05. 14. 18.00 szalonárverés / festmény, műtárgy Párisi Galéria v., Múzeum krt. 3. az árverés helyszínén az előző héten
05. 14. 18.00 48. ékszerlicit oreX óra-ékszer kereskedőház zrt. oreX óra- és ékszerszalon, vi., andrássy út 64. az árverés helyszínén www.orex.hu
05. 14. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
05.15. 15.00 jótékonysági aukció / állami gondozott gyermekek javára Biharért kulturális közhasznú alapítvány debrecen, Grand Hotel aranybika, Piac u. 11–15. Műterem Galéria, Batthyány u. 24. máj. 6–9.
05.15. 17.00 15. árverés Babel antikvárium levelezési árverés v., Honvéd u. 18. máj. 5–15.
05. 16. 12.00 numizmatika / Árpád-ház, vegyesház, erdély, Habsburg és modern 

pénzek, kitüntetések, érmek
Pannonia terra Numizmatika le Méridien Hotel, v., erzsébet tér 9–10. vii., dohány u. 1/a máj. 11–15-ig

05. 16. 11.00 77. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza ii., zsigmond tér 13. az árverés helyszínén az előző héten
05. 17. 10.00 24. könyvárverés laskai osvát antikvárium esztergom, szent istván tér 10. esztergom, iv. Béla király u. 6. máj. 8–16.
05. 18. 18.00 tavaszi aukció virág Judit Galéria Budapest kongresszusi központ, Xii., Jagelló út 1–3. v., falk Miksa u. 30. máj. 6–17.
05. 19. 17.00 66. művészeti aukció / ékszer BÁv aukciósház v., Bécsi u. 1–3. v., Bécsi u. 1–3. máj. 9–17.
05. 19. 18.00 27. aukció / festmény Biksady Galéria v., falk Miksa u. 24–26. az árverés helyszínén máj. 8–17.
05. 20. 17.00 66. művészeti aukció / festmény, bútor, szőnyeg BÁv aukciósház v., Bécsi u. 1–3. v., Bécsi u. 1–3. máj. 9–17.
05. 20. 18.00 27. aukció / műtárgy Biksady Galéria v., falk Miksa u. 24–26. az árverés helyszínén máj. 8–17.
05. 20. 17.00 hangszer, zenei kéziratok, kották Bősze Ádám zenei antikvárium zeneakadémia, vi., liszt ferenc tér 8. vii., király u. 77. máj. 13–19-ig
05. 21. 17.00 műtárgy Pest-Budai Árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
05. 21. 17.00 66. művészeti aukció / műtárgy BÁv aukciósház v., Bécsi u. 1–3. v., Bécsi u. 1–3. máj. 9–17.
05. 21. 18.00 27. aukció / műtárgy Biksady Galéria v., falk Miksa u. 24–26. az árverés helyszínén máj. 8–17.
05. 21. 19.00 250. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika, könyv darabanth aukciósház www.darabanth.hu vi., andrássy út 16. az előző héten
05. 23. 11.00 78. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza ii., zsigmond tér 13. az árverés helyszínén az előző héten
05. 27. 17.00 régi mesterek és XiX. századi festmények Nagyházi Galéria és aukciósház v., Balaton u. 8. az árverés helyszínén máj. 15–24-ig
05. 27. 18.00 22. aukció / papírrégiség, bélyeg, fotó, képeslap krisztina aukciósház www.krisztinaaukcioshaz.hu online máj. 8–27-ig
05. 27. 18.00 festményaukció kieselbach Galéria Marriott Hotel, v., apáczai Csere János u. 4. v., szent istván krt. 5. máj. 14–26.
05. 28. levelezési papírrégiség, filatélia Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés vii., erzsébet krt. 37. i. emelet www.bedo.hu
05. 28. 17.00 XX. századi festmények Nagyházi Galéria és aukciósház v., Balaton u. 8. az árverés helyszínén máj. 15–24-ig
05. 29. 17.00 numizmatika, militaria Pest-Budai Árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
05. 29. levelezési képes levelezőlap nagyárverés Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés vii., erzsébet krt. 37. i. emelet www.bedo.hu
05. 29. 17.00 bútor, szőnyeg, ezüst, ékszer, művészeti tárgy Nagyházi Galéria és aukciósház v., Balaton u. 8. az árverés helyszínén máj. 15–24-ig
05. 29. 17.00 134. könyvárverés központi antikvárium eCe City Center, v., Bajcsy-zsilinszky út 12. v., Múzeum krt. 13–15. az előző héten
06. 04. 19.00 251. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika, könyv darabanth aukciósház www.darabanth.hu vi., andrássy út 16. az előző héten
06. 05. levelezési értékpapír Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés vii., erzsébet krt. 37. i. emelet www.bedo.hu
06. 05. 17.00 135. könyvárverés központi antikvárium eCe City Center, v., Bajcsy-zsilinszky út 12. v., Múzeum krt. 13–15. az előző héten
06. 06. 14.00 első militaria árverés istván Militaria kft. és krisztina 

antikvárium
eCe City Center, v., Bajcsy-zsilinszky út 12. i., roham u. 7. máj. 25.–jún. 5.

06. 10. 20.00 online aukció, festmény, szobor, műtárgy, ezüst, porcelán, zsolnay Pintér Galéria és aukciósház www.pinteraukcioshaz.hu v., falk Miksa u. 10. az előző héten
06. 11. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
06. 11. 18.00 szalonárverés / festmény, műtárgy Párisi Galéria v., Múzeum krt. 3. az árverés helyszínén az előző héten
06. 11. 18.00 49. ékszerlicit oreX óra-ékszer kereskedőház zrt. oreX óra- és ékszerszalon, vi., andrássy út 64. az árverés helyszínén www.orex.hu
06. 13. 19.00 23. nemzetközi árverés / filatélia, képeslap, numizmatika,  

papírrégiség, festmény, grafika, műtárgy, könyv
darabanth aukciósház www.darabanth.hu vi., andrássy út 16. az előző két héten
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Műkereskedelem

Az év első jelentős modern és kor-
társ művészeti eseménye, az  Art 
Paris 145 kiállítót vonultatott fel 
március végén a Grand Palais üveg-
kupolája alatt. A galériák 20 ország-
ból érkeztek, és nem tévedés: 50 szá-
zalékuk első alkalommal vett részt 
az  eseményen. Hosszú évek kellet-
tek ahhoz, hogy a vásárra ne a FIAC 
kistestvéreként tekintsenek, és úgy 
tűnik, ez végre sikerült. A  vásáron 
leginkább közepes méretű, gyak-
ran vidéken működő galériák szere-
pelnek, amelyeknél a kezdő gyűjtők 
még elérhető árakon juthatnak hoz-
zá művekhez. Guillaume Piens mű-
vészeti vezető kezdeményezésére 
évente más és más ország, régió, mű-
vészeti színtér felfedezése a cél, így 
Oroszország és Kína után idén Szin-
gapúr és Délkelet-Ázsia került fó-
kuszba. A párizsi közönség azonban 
nem csupán a vásáron kiállító 17 ga-
léria standján láthatta az  itt alkotó 
művészeket. A  párizsi éjszakai élet 
ismert helyszíne, a David Lynch ál-
tal tervezett Silencio klub két héten 
keresztül minden este egy-egy mű-
vész videomunkáját mutatja be, míg 
a Palais de Tokyóban zajló Archipel 
Secret című kiállításon közel 40 kor-

társ művész művei láthatók a május 
17-ig látogatható eseményen.

A régió galériáinak kiválasztásá-
ban a kanadai származású, húsz éve 
Szingapúrban élő Iola Lenzi segített, 
aki többek közt az isztambuli Arter-
alapítványban tavaly megrendezett 
délkelet-ázsiai kortárs művészeti ki-
állítás kurátora volt. Válogatása ek-
lektikus: a  nemzetközi szinten már 
elismert galériák és művészeik mel-
lett a fiatalabb generációt is bemutat-
ta. A Hongkongban és New Yorkban 
is működő Sundaram Tagore galé-
ria egyéni tárlatot rendezett Szinga-
púr egyik legismertebb művészének, 
Jane Lee-nek a  munkáiból, melyek-
ből nyolcat, egyenként 30 ezer euró-
ért el is adott. A Yeo Workshop galé-
riától 20 ezer euróért vásárolták meg 
a maláj Zul Mahmod monumentális 
installációját. 

Összesen 34 galéria rendezett 
egyéni kiállítást, melyeknek köszön-
hetően olyan művészek munkásságát 
fedezhettük fel újra, mint a tavaly el-
hunyt olasz Renato Mambor, a fülöp-
szigeteki Manuel Ocampo vagy a dél-
afrikai Lyndi Sales. Magyarországról 
a  Kálmán Makláry Fine Arts szere-
pelt a  vásáron, immár nyolcadszor-

ra. A sikeres standon Hur Kyung-Ae 
munkái voltak megvásárolhatók.

A kinetikus művészetre szakoso-
dott Anne Lahumiere galériánál Va-
sarely egy 1960-as évek végén ké-
szült olajképét 100 ezer euróért 
vásárolta meg egy szentpétervári 
gyűjtő. Vasarely mellett egyébként 
még más magyar származású művé-
szek munkáival is lehetett találkoz-
ni: Szenes Árpád a Thessa Heroldnál, 

Pán Márta és Nemes Judit a  Pascal 
Janssens-nél, Molnár Vera pedig több 
standon is szerepelt műveivel.

A Galerie Claude Bernard-nál Sam 
Szafran volt sikeres, hét alkotása 
egyenként 140 ezer euró körüli áron 
került magángyűjteményekbe. Se-
lyemre készült akvarelljét 700 ezer 
euróért vette meg egy orosz gyűjtő, 
ez egyben a  vásár legmagasabb el-
adási árát is jelentette. 

A Promesses szekció az  öt évnél 
fiatalabb galériáknak adott bemutat-
kozási lehetőséget. Idén új feltéte-
leket szabtak, így legfeljebb három 
művész munkáját lehetett kiállítani. 
Ezzel a szervezők sikeresen kiküszö-
bölték az  előző évek bazárjellegét, 
amikor a  művek alól alig látszottak 
ki a stand falai.

A vásár jelentőségét fokozta, 
hogy idén közel 30 gyűjtői csoport 
és 2500 VIP-vendég látogatott el 
ide, többek közt a  genti S.M.A.K. 
vagy a strasbourg-i kortárs művé-
szeti múzeum baráti köre, a  londo-
ni Serpentine galéria Young Donors 
csoportja és a Sotheby’s aukciósház 
kiemelt ügyfelei.

Bár Piens évek óta próbálkozik az 
ArtDesign platform megszilárdításá-
val, az itt kiállító galériák és kínálatuk 
– a holland Atelier Van Lieshoutnak 
egyéni kiállítást rendező Carpenters 
Workshop (Párizs, London) kivéte-
lével – továbbra sem volt meggyő-
ző. Persze az is igaz, hogy évről évre 
az  Art Paris-val egy időben kerül 
megrendezésre a Pavillon des Arts et 
du Design (PAD), amely a XIX. száza-
di iparművészet és kortárs design fel-
legvára, így a terület galériái inkább 
ott állítanak ki.

A Tuileriák kertjében lévő sátorban 
zajló PAD évről évre első osztályú 
válogatást nyújt a  XIX–XXI. század 
műtárgyaiból, ahol mindenki talál-
hat kedvére valót. A 17. alkalommal 
megrendezett butikvásárnak azon-
ban új konkurenciával kellett szem-
benéznie: idén a  Paris Beaux Arts 
nevű esemény is megnyitotta kapui t. 
A  visszajelzések szerint több kiállí-
tó azért pártolt át ide, mert úgy lát-
ja, hogy a  PAD kínálatában egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a kortárs de-
sign, így egy klasszikusabb kínálatú 
vásár jobban megfelel galériájuk pro-
filjának.

A PAD ennek ellenére állja a  sa-
rat. A  századforduló francia, belga, 
angol és amerikai remekeire szako-
sodott Oscar Grafnál olyan különle-
gességeket láthattunk, mint Gustave 
Serurrier-Bovy szilfa bútora vagy 
Gustav Stickley kocka formájú fotel-

je. A német és skandináv századfor-
duló tervezőinek szakértője, Franck 
Laigneau Felix Kayser íróaszta-
lát és székét állította ki. A  Galerie 
Flaknál az arizonai hopi indiánok ri-
tuális kacsinababáit és egy kétezer 
éves, rozmárcsontból készült fe-
jet csodálhattunk meg; a  hongkon-
gi InfraRed Art Projectsnél pedig 
a lengyel Maryan S. Maryan (1927–
1977) munkáival ismerkedhettünk 
meg. A  XX. század francia design-
jának neves szakértői – a  Jousse 
Entreprise és Jacques Lacoste galéria 
–, valamint az 1950-es évek skandi-
náv tervezőinek munkáit bemutató 
stockholmi Modernity természete-
sen idén is itt voltak, csakúgy mint 
a limitált szériás kortárs design leg-
ismertebb kereskedője, a Carpenters 
Workshop Gallery. További érde-
kesség volt a  magyar származású 
Mathieu Matégot által tervezett, 
első alkalommal bemutatott, saját 
lakásából származó szék, melyet 
az ötvenes–hatvanas évekre szako-
sodott Galerie Pascal Cuisinier ho-

zott magával. Bár a vásár a 17 évvel 
ezelőtti kezdetekhez képest ma sok-
kal inkább a tárgyakról, a designról 
szól, a képzőművészettel foglalkozó 
galériák sem panaszkodhattak. Így 
pél dául a Galerie des Modernes 200 
ezer euró körüli összegért értékesí-
tette Matisse egy grafikáját a  ren-
dezvény első óráiban.

Idén is három kategóriában osztot-
ták ki a Moët Hennessy-díjat. A Leg-
jobb stand a  Jacques Lacoste-é lett, 
a Legjobb XX. századi iparművésze-
ti tárgy az osztrák Anna Lülja Praun 
egy 1984-es, lakkozott ülőalkal-
matossága, melyet a  Galerie HP Le 
Studio állított ki, a  Legjobb kortárs 
design pedig Elie Top ékszertervező 
nyakéke lett Karry Berrebynél.

A PAD – mind Párizsban, mind 
Londonban – igazi társadalmi ese-
mény, melyen minden komoly ma-
gángyűjtő és belsőépítész meg-
fordul. A  különbség azonban jól 
kitapintható: az  angol főváros kö-
zönsége egyértelműen kozmopolita, 
és igazán jelentős vagyonokat moz-
gat. Ugyanakkor a  francia kiadás 
kicsit izgalmasabb, mivel nem csu-
pán a  legnagyobb nevek állítanak 
ki, hanem a  jövő galériás remény-
ségei is bemutatkozási lehetőséghez 
jutnak. Idén meglepetést okozott, 
hogy csupán nyolc nem francia ki-
állító vett részt a vásáron. Az alapí-
tó Patrick Perrin szerint ez főképp 
azzal magyarázható, hogy sok kül-
földi galerista gondolja úgy, a  fran-
cia gyűjtőnek, vásárlónak könnyebb 
eladni Genfben, Brüsszelben, vagy 
akár Londonban.

molnár dóra

Volt tétje az  Arte Galéria április 
12-i aukciójának: miután a  ház, 
továbbá a  BÁV legutóbbi grafikai 
árverései e meglehetősen mosto-
hán kezelt piaci szegmens élén-
külésének reményével kecsegtet-
tek, most derült ki, hogy valóban 
tartós jelenségről van-e szó. Nos, 
az  aukció szerencsére pozitív vá-
laszt adott erre a kérdésre.

Ez alkalommal 160 tétel, túl-
nyomórészt grafika – azon be-
lül többségében egyedi munkák 
–, továbbá néhány festmény, szo-
bor és plakett került kalapács alá; 
a csaknem 50 százalékos elkelési 
arány ebben a kategóriában jónak 
mondható. Ennél fontosabb adat, 
hogy a  forgalom a  közel 4 millió 
forintos összkikiáltással szem-
ben meghaladta az 5,4 milliót, és 
a vezető tételek kivétel nélkül el-
keltek. A  legnagyobb érdeklődést 
három papíralapú munka keltet-
te, melyek alkotói olyan rangos 
festőművészek, akiknek művei-
hez rendszerint csak igen magas 
áron lehet hozzájutni. Az  árve-
résen indított grafikáikban szin-
te mindaz benne van, ami festő-
ként sikeressé tette őket, az árak 
viszont most vékonyabb pénztár-
cájú gyűjtőknek is esélyt kínáltak 
arra, hogy Egry József, Victor Va-
sarely és Keserü Ilona – mert ró-
luk van szó – egy-egy művével 
gazdagítsák kollekciójukat. Leg-
alábbis a  kikiáltás pillanatában, 
mert a leütések a heves licitcsatá-
nak köszönhetően már lényegesen 
magasabbak voltak. Így Egry Ba-
laton vitorlással című, 220 ezer-
ről indított akvarelljét végül 1,6 
millió forintért, Vasarely tempe-
rakompozícióját 130 ezres kezdés 

után 900 ezerért, Keserü 1967-es 
vegyes technikájú grafikáját pedig 
55 ezerről indulva 460 ezerért le-
hetett megszerezni. Jól szerepelt 
Czóbel Béla két lánykaportréja is; 
az  egyiknek 70, a  másiknak 90 
ezer forintról tornázták fel az árát 
a  licitálók 160 ezerre. Az  ismer-
tebb tételek közül egyedül Derko-
vits Gyula 300 példányban megje-
lent Pandämonium című 12 lapos 
mappája maradt meg 36 ezer fo-
rintos kikiáltási áránál. A művész 
életművében ritkaságnak számító, 
finoman szólva is gazdag erotikus 
fantáziáról tanúskodó mappa pél-
dányai korábban értek már el en-
nél jóval magasabb árat is. Bálint 
Endre Holtvirág című színes szita-
nyomatát szignálatlanul is többen 
igyekeztek megszerezni: a licit 20 
ezerről indulva 38 ezer forintnál 
állt meg. A művész másik, Átíve-

lés című nyomata 22 ezres induló 
árán talált gazdára. Bernáth Aurél 
ezúttal nem alkotóként, hanem 
az  árverés egyetlen fotótételének 
szereplőjeként volt jelen az  auk-
ción, Gábor Viktor felvételének 
vintázs nagyítására azonban nem 
akadt érdeklődő.

A kortárs munkák választéka 
szűkebb volt, de egy licitcsata itt 
is kialakult: El Kazovszkij Állat-
lélektan című, korai szignált réz-
karca 15 ezerről 40 ezer forintig 
jutott. Bak Imre és Fajó János szí-
nes szitanyomatait kikiáltási áru-
kon vitték el.

A kisszámú festmény és doboz-
mű közül Lossonczy Tamás ké-
sei olajképének ára 55 ezerről 90 
ezer forintra emelkedett, Somo-
gyi Győző azonos technikájú al-
kotásáért pedig 80 ezerről indul-
va 140 ezret adtak. Zoltán Sándor 
Bálint Endrére emlékező friss do-
bozmunkája 25 ezres induló árán 
ment tovább.

A néhány külföldi munka kö-
zül kiemelkedett Christian Schad 
6 fametszetet számláló mappája, 
mely László Károly kiadásában 
1971-ben jelent meg 100 példány-
ban Bázelben. A külföldi árverése-
ken jóval magasabb árat elérő tétel 
itt 120 ezres kikiáltási árán cserélt 
tulajdonost.

Az Arte a  grafikai aukció sike-
re után nem áll le; május 10-én a 
politikus és néprajztudós Ortutay 
Gyula teljes hagyatéka kerül kala-
pács alá, számos műtárgy és gaz-
dag könyvtár mellett olyan kortör-
téneti dokumentumokkal, melyek 
egy részéhez eddig még a kutatók 
sem férhettek hozzá.

r. P.

Az Arte Galéria grafikai árverése

Egry-akvarell 1,6 millióért

Párizsi vásárok

Az Art Paris keletre tekint, a PAD a régi

Zul Mahmod: No Substance City With No Soul, 2014, yeo Workshop Gallery

Gustav Stickley: Kocka fotel, 1903
oscar Graf Gallery

Egry József: Balaton vitorlással
papír, akvarell, 45×32 cm
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Árverés

A húsvétot megelőző héten pihenhet-
tek a licitálásra vágyó gyűjtők, az ár-
verezőházak egyetlen aukciót sem 
rendeztek. Mindemellett március 27. 
és április 16. között öt rendezvényt 
is tartottak: színre lépett az Ex Lib-
ris, a kistokaji illetőségű Abaúj – Bu-
dapesten –, a Mike és Társa, a Kárpá-
ti és Fia, valamint az Árverés 90 Bt.

Az elmúlt egy évben érezhetően 
csökkent az  árveréseken részt vevő 
gyűjtők száma, ami egyértelműen 
annak köszönhető, hogy a rendezők 
többsége megszüntette azt a  több 
évtizedes gyakorlatot, hogy az  ár-
verés helyszínén is megtekinthető 
az aktuá lis kínálat, így egy aukció ke-
retében három fordulót kell tenniük 
a  vásárolni szándékozóknak. El kell 
menni megnézni a felkínált anyagot, 
majd következik az  árverés, és utá-
na egy újabb „kör” a megvett tételek 
kiváltása. Ez sokaknak nem fér bele 
az idejébe, ezért egyre növekszik a te-
lefonálók és a vételi megbízók száma.

Az Ex Libris antikvárium ár-
verésén is alig 40 érdeklődő jelent 
meg a helyszínen, de sok volt a  te-
lefonáló és a vételi megbízott, akik 
el is vitték a ritkább kötetek többsé-
gét. Ilyen volt az Athenaeum Nagy 
Képes Naptárának Sárkány János 
Ferencz szerkesztette 1872-es, 13. 
évfolyama is. Az  5 ezerről indu-
ló, fametszetekkel tarkított naptár 
a vártnál hosszabb licit után 26 ezer 
forintért cserélt gazdát. 

Szintén a ritkaságok közt szerepelt 
az  1626-ban, Bécsben kiadott első 
teljes, magyar nyelvű katolikus biblia 
első kiadásának egy példánya, mely-
nek fordítója Káldi György jezsui-
ta szerzetes volt, aki Pázmány Péter 
esztergomi érsek, bíboros kérésére 
kezdett hozzá a  munkához 1605-
ben. A  végleges változat Pázmány, 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és 
a  bécsi udvar támogatásával jelent 
meg. Itt egy pótolt címlapú példánya 
került kikiáltásra, és a  nem eredeti 
fedőlap ellenére 150 ezerről indulva 
nagyon baráti áron, 180 ezer forin-
tért jutott hozzá szerencsés vevője. 

Rexa Dezső irodalomtörténész, 
több megye – köztük Pest vármegye 
– levéltárosa, szerkesztői és szépírói 
munkássága mellett elsősorban Bu-
dapest múltjával foglalkozott. Mun-
kái közül most A Tabán. Emlékezés 

egy eltűnt városrészről című (Bu-
dapest, 1934) kötete került teríték-
re, melynek megírásában Somogyi 
Aladár volt a  szerzőtársa. A  8 ezer-
ről induló könyv megszerzése kisebb 
licitversenyt hozott, melyet egy tele-
fonáló nyert meg 40 ezer forinttal. 

Johannes Braun Bigdei Kohanim. 
Vestitus sacerdotum Hebraeorum 
című, a jeruzsálemi templom papjai-
nak viseletéről és szertartásairól szó-
ló, 1698-ban Amszterdamban kiadott 
kétkötetes, 20 tábla rézmetszetet tar-
talmazó munkája a nemzetközi pia-
cokon is jegyzett, becses példány. 
A  jó állapotú, pergamenkötésű rit-
kaság megszerzése mégsem hozta 
a várt küzdelmet, egy helyszíni lici-
táló a 80 ezres kezdéshez képest már 
110 ezer forintért hozzájutott. 

Az 1858 és 1931 között élt város-
politikus és műgyűjtő, Glück Fri-
gyes, a Pannónia szálló volt tulajdo-
nosa nevéhez fűződik a  János-hegyi 
kilátótorony és az  első pincériskola 
létesítése. Glück költségén jelentős, 
többek közt vendéglátással kapcso-
latos művek jelentek meg, így az  itt 
aukcionált Az  ínyesmesterség köny-
ve (Budapest, 1889) is, melynek szer-
kesztésében Stadler Károly, a Keleti-
pályaudvar akkori vendéglőse volt 
a  társa. A Glück Frigyes által aláírt, 
jó állapotú könyvet egy szerencsés 
telefonos licitálóhoz került 16 ezer-
ről  indítva 30 ezer forintért. Emlé-
keztetőül: tavaly a  Studio aukcióján 
egy hasonló állapotú, aláíratlan pél-
dány 50 ezer forintot ért. 

Mindössze 3 ezres induló árról 36 
ezer forintig jutott az  Itél a  történe-
lem. Az Imrédy per című kötet (Bu-
dapest, 1945), melyet a Magyar Or-
szágos Tudósító és a Magyar Távirati 
Iroda hivatalos kiadásaiból Ábrahám 
Ferenc és Kussinszky Endre szer-
kesztett. 

Az aukció rekordleütésére az  ár-
verés végén, az utazás blokkban ke-
rült sor: Jean Jacques Barthelemy 
Az  ifju Anacharcisz útazása Görög-
Országban című (Kolozsváron, 1820) 
hétkötetes, 30 rézmetszetet tartal-
mazó útleírása 100 ezernél kezdett, 
és végül 210 ezer forintot adott érte 
vevője.

A kistokaji illetőségű abaúj an-
tikvárium megszokott helyszínén, 
Budapesten, a Medosz Hotelben tar-
totta 77. könyvárverését. Az elmúlt 
években mindig toplistás aukciósház 
első idei árverésének kínálatában 
csak középkategóriás tételek kap-
tak helyet, ezért mindössze alig 20 

törzsvendég várta a  licitálás kezde-
tét, akik valószínűleg nem számítot-
tak arra, hogy az érdekesebb tételek 
jelentős része vételi megbízók bir-
tokába kerül. Babits Mihály Ezüst-
kor – Tanulmányok című (Budapest, 
1938) kötetének első kiadása össze-
gyűjtött munkáinak harmadik köte-
teként jelent meg. A számozott, alá-
írt példányt nem kis meglepetésre 
már 15 ezer forintos kikiáltási áron 
megnyerte egy vételi megbízó. Bán 
Willy A magyar postabélyegek adat-
tára című (Budapest, 1943) munkája 
a  Hungária Magyar Bélyeggyűjtők 

Köre kiadásában jelent meg. A  ne-
ves, több nemzetközi kiállításon dí-
jat nyert bélyeggyűjtő aláírt, számo-
zott kötete 8 ezerről indulva 20 ezer 
forintig vitte. 

Bizonyára többeknek okoz megle-
petést, hogy az utóbbi hónapokban 
sok konfliktust generáló vasárnapi 
boltbezárás már a 19. században is 
viták kereszttüzébe került, olyany-
nyira, hogy Csáky György Az  ün-
nepi és vasárnapi munkaszünet 
címmel még tanulmányt is megje-
lentetett róla 1890-ben. Valószínűleg 
a most zajló vitáknak is köszönhető-
en a 8 ezerről induló kötet 17 ezer 
forintot is megért valakinek. Huber 
Lipót Újkori és modern zsidók Jé-
zus Krisztusról és kereszténységről 
című (Kalocsa, 1933) kötetének első 
kiadása fehér hollónak számít az ár-
veréseken, így nem okozott megle-
petést, hogy a 8 ezerről induló kiad-
vány megszerzése kisebb licitharcot 
hozott a terem és a vételi megbízók 
között. A könyvet végül az egyik vé-
teli megbízó vihette el 20 ezer fo-
rintért. Az  aukció legsikeresebb 
tételei a dedikált kötetek lettek. Kó-

bor Tamás 1919-ben megjelent, Bu-
dapest című regényét Kellér Andor 
író, újságírónak dedikálta 1930-ban. 
A mindössze 3 ezerről induló tétel 
15 ezer forintért cserélt gazdát. Ko-
dolányi János Vízválasztó című (Bu-
dapest, 1960) munkáját Tábori Nóra 
színésznőnek dedikálta közvetlenül 
a  megjelenése után, 1960-ban. Ezt 
már 6 ezerről indították, de szintén 
a kikiáltási ár többszöröséig, 19 ezer 
forintig jutott. 

A világszerte ismert, számos díjjal 
kitüntetett író-szociológus, a  rend-
szerváltás előtti demokratikus ellen-
zék egyik vezetője, Konrád György 
munkásságának különös darabja sze-
repelt az  aukción. Az  árverés talán 
legérdekesebb tételeként első regé-
nyének, A  látogatónak dedikált első 
kiadására lehetett licitálni. A dediká-
ció szövege: „Kardos Györgynek, aki 
nélkül A látogató megunt kézirat len-
ne, őszinte sok szeretettel – 1969. IV. 
15. Konrád György.” A regény megje-
lenését ugyanis a Szépirodalmi Kiadó 
nem vállalta, a  Magvető – melynek 
Kardos volt az igazgatója – viszont ki-
adta, és az  1969-es könyvhét legna-
gyobb sikere lett. A mindössze 3 ezer-
ről induló licit 40 ezer forintig tartott. 

A Kárpáti és Fia antikváriu m 
árverése is alig több mint 30 gyűj-
tő részvételével kezdődött, és itt 
is a  telefonálók és vételi megbí-
zók voltak a  főszereplők. A  Bala-
ton-blokk tételeként került kalapács 

alá az 1782-ben Pozsonyban kiadott 
Ungrisches Magazinnak az a száma, 
amelyben Conrad Dominik Bartsch 
Bemerkungen über den Blattensee 
című tanulmánya a  Balatont „Ma-
gyar Tengernek” (Mare Hungari-
cum), híres halát pedig „ungrisch 
Fogas”-nak nevezi. A  tanulmány-
hoz tartozó rézmetszeten a  tihanyi 
kecskeköröm első ábrázolása látható, 
a helyszínen ennek ellenére sem ér-
deklődött iránta senki, így 30 ezer fo-
rintos kikiáltási árán jutott egy meg-
bízotthoz.

A Honterus 2008-as tavaszi árve-
résén szerepelt utoljára a  Budapes-
ti ingatlanok címtára 1942., akkor 
12 ezerről indulva 22 ezret, itt 8 
ezerről indulva 34 ezer forintot ad-
tak érte. Diószegi Sámuelt legtöb-
ben sógorával, Fazekas Mihállyal 
együtt megírt Magyar füvész köny-
véről (1807) ismerik, de több teológi-
ai könyvet is jegyzett. Itt az Erköltsi 
tanítások prédikátziókban című 
(Debreczenbenn, 1808) kétkötetes 
munkájáért 30 ezres kikiáltási ár 
után 44 ezer forintig versengtek. Ér-
dekességként megjegyezhető, hogy 

ezt a tételt 1977-ben 600 forintért le-
hetett hazavinni.

A gasztronómiai blokk sztárja 
meglepetésre A  legkedveltebb ma-
gyar nemzeti ételek szakácskönyve. 
Kotányi János I. milleniumi paprika-
malma című (Szeged, 1906), mind-
össze hat számozatlan levélből álló 
kiadványa lett, mely 2 ezerről indul-
va 16 ezer forintért váltott tulajdo-
nost. 

Az aprónyomtatvány-, kézirat-, fo-
tó-blokk tartalmazta az  aukció kí-
nálatának legritkább darabjait, és 
természetesen itt születtek a  legma-
gasabb leütések is – ám a  felsorolt 
tételek mindegyike vételi megbízott 
vagy telefonon licitáló birtokába ke-
rült. Az  I. és a  II. világháború fotói 
mindig kelendők voltak, így szeren-
csésnek nevezhető az  a  gyűjtő, aki 
100 darab eredeti I. világháborús fo-
tóhoz (1915–1917) 25 ezres kezdés 
után már 33 ezer forintért hozzáju-
tott. József Attila barátaival több ki-
rándulást tett, melyek közül az 1931. 
április 12-i csillebérci túra lett a  leg-
jobban dokumentált, köszönhető-
en Arató Tibornak, aki több fényké-
pet is készített a  vidám társaságról. 
A  fényképészen kívül 11-en vettek 
részt a  kiránduláson. Az  itt szerep-
lő két fotón – a második az első na-
gyítása – Szántó Imre kutyával, 
Pákozdy Ferenc, József Attila, Szé-
kely Béla, Gereblyés László és Lász-
lóné, kislányuk, valamint Illyés Gyu-
la és három azonosítatlan nő áll egy 
dombtetőn. A  kirándulás másnap-
ján a költő ezt írta Szántó Juditnak, 
aki hat évig volt az élettársa: „Vasár-
nap kinn voltam sokad magammal 
Csillebércen, lábam térdig elkopva.” 
A ritka irodalmi és fotótörténeti do-
kumentumok megszerzéséért 20 
ezerről indult a  licitverseny egy vé-
teli megbízó és egy telefonos között, 
végül a  vételis győzött 95 ezer fo-
rinttal. A következő ritka fotó Babits 
Mihályéknál készült Esztergomban, 
1934-ben. A fekete-fehér képen kerí-
tés mellett, nádfonatú székeken a po-
ros cipőjű Móricz Zsigmond, Török 
Sophie, a kis Babits Ildikó és Babits 
Mihály ül. A kép hátoldalára Móricz 
ceruzával ezt írta: „Véletlenül voltam 
Babitséknál Esztergomban. Arra jár-
tam riporton Dorogon s bementem.” 
A  Babits-életmű teljes fotóanyagá-
nak feldolgozása Török Sophie és Ba-
bits Ildikó hagyatékából folyamatban 
van, de ez a kép publikálatlan és fel-
dolgozatlan. Az egyedi irodalmi do-
kumentum 50 ezerről indulva 85 
ezer forintért került egy telefonon li-
citálóhoz. Az aukció rekordleütése is 
ebben a blokkban született: Kölcsey 
Ferenc aláírása Szatmár vármegye 
főjegyzőjeként nemességi bizonyság-
levelén (Nagykároly, 1835. december 
7.) 150 ezer forintos kikiáltási ár után 
225 ezerért lett egy vételi megbízóé.

Az orvosi blokkban is szerepelt egy 
ritkán felbukkanó kötet. Az 1709 és 
1776 között élt báró Sind J., a kölni 
választófejedelem főlovásza számos, 
több kiadást megért művet írt a lovak 
ápolásáról és betegségeiről. Az  itt 
árverésre került A’ Lovak’ orvo so-
lásáról című (Pozsony, 1796) kötete 
2008-ban, a  Múzeum Antikvárium 
őszi aukcióján 20 ezerről indulva 60 
ezer forinton ment tovább, most 50 
ezerről 112 500 forintig jutott a licit-
versenyen. 

HorvátH dEzső

Könyvaukciók Budapesten

Nem lett megunt kézirat A látogató

Móricz Zsigmond Babitséknál Esztergomban, 1934 
11,5×16,8 cm

József Attila baráti társaságban kirándul
74×113 mm, Csillebérc, 1931. április 12.

Báró Szind (Sind J.): A’ Lovak’ 
orvosolásáról. Pozsony, 1796
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Idôszaki kiállítások 2015. május 1.–június 5.
BUDAPEST

A22 Galéria
vii., akácfa u. 22. Ny.: H.–P. 13–18
Mengyán andrás: Fényvarázslat,  v. 20-ig

A38 Kiállítóhely
Petőfi híd budai hídfő, ny.: H.–szo. 11–19
Horváth Éva Mónika,  v. 13–31.

acb Galéria
vi., király u. 76. Ny.: k.–P. 14–18
Katarina Sevic & Tehnica Schweiz,  vi. 4-ig

acb Attachment
vi., eötvös u. 2. Ny.: k.–P. 14–18
Mladen Miljanovic,  vi. 4-ig

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
Xiii., József attila tér 4. Ny.: H.–P. 8–20
Szurcsik jánosné Sárkány anna,  v. 17-ig
andré Mészáros,  v. 19.–vii. 19.

AMATÁR
iii., veder u. 14. Ny.: k., Cs., 12–18
Kelemen Benő Benjámin,  v. 15-ig
Független művészeti terek térképe,  v. 20–31.

A. P. A. Galéria
viii., Horánszky u. 5. Ny.: H.–P. 10–18
Fokus Grupa,  v. 8-ig

Ari Kupsus Gallery
viii., Bródy s. u. 23/b. Ny.: k.–P. 12–18, szo. 11–14
MKE negyedévesek díjátadó kiállítása,  v. 6–22.

ARNOLDO – Gross Arnold Galéria
Xi., Bartók Béla út 46. Ny.: k.–szo. 10–21
Ábrahám anna: Légi tünemény,  v. 16-ig

ArtBázis Összművészeti Műhely
viii., Horánszky u. 25. Ny.: H.–P. 15–19
alejandro Erbetta argentin fotóművész,  v. 18-ig

Art Brut Galéria
viii., Üllői út 60–62. Ny.: H.–P. 10–18, szo. 10–14
Kéttestű, egyfejű, 3 lábú bébi: Zuzana Zurbolová, 
 v. 16-ig

Artézi Galéria
iii., kunigunda u. 18. Ny.: bejelentkezésre
Tamási Gábor fotóművész,  v. 13-ig
Mózes Katalin és Kováts albert,  v. 16.–vi. 7.

Art Salon / Társalgó Galéria
ii., keleti károly u. 22. Ny.: H.–P. 11–18
Hencze Tamás festőművész,  v. 29-ig

Art9 Galéria
iX., ráday u. 47. Ny.: k.–P. 14–18
Sárközi antal festőművész,  v. 15-ig

2B Galéria
iX., ráday u. 47. Ny.: k.–Cs. 12–16, P. 14–18
Vizafogó, 1968.,  v. 12.–vi. 5.

Barcsay Terem
vi., andrássy út 69–71. Ny.: H.–P. 10–18. szo. 10–13
Fundamenta amadeus ösztöndíjpályázat,  v. 9-ig

BMK Galéria
Xi., etele út 55. Ny.: H.–P. 9–20, szo. 13–19
Montvai Rozália emlékkiállítása,  v. 4–16.
Fiók L. Stúdió kiállítása,  v. 18.–vi. 27.

BTM – Budapest Galéria
iii., lajos u. 158. Ny.: k.–v. 10–18
Chochol Károly: Előhívott emlékeim,  v. 10-ig
ESSL art award,  v. 14.–vi. 14.

BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
iii., kiscelli u. 108. Ny.: k.–v. 10–18
Fukui Yusuke: Tesla,  v. 31-ig
Farkas istván,  iX. 5-ig

BTM – Új Budapest Galéria
iX., fővám tér 11–12. Ny.: k.–v. 10–18
Több fényt! Fénykörnyezetek,  viii. 23-ig

Chimera-Project Gallery
vii., klauzál tér 5. Ny.: k.–P. 15–18
Lucy Fontaine,  v. 16.–vi. 5.

Cultiris Galéria
Xiii., szt. istván krt. 26. Ny.: H.–P. 10–19, szo. 10–14
Mandur László fotói,  v. 13.–vi. 20.

CSAK / Cselekvés Alkotás Közösség
viii., krúdy u. 12. Ny.: H.–P. 10–17
Sztrehalet Oxána: Ön-gyónás,  v. 15-ig

Deák Erika Galéria
vi., Mozsár u. 1. Ny.: sze.–P. 12–18, szo. 11–16
alexander Tinei és johan Tahon,  v. 16-ig

DER PUNKT
v., szarka u. 7. Ny.: k.–P. 15–19
Csörgő attila: Clock-work,  v. 17-ig

E-Galéria
v., falk Miksa u. 8. Ny.: k.–P. 10–18
Szécsi andrás: Fény és árnyék,  v. 22-ig

Előtér Galéria / KMO Művelődési Ház
XiX., teleki u. 50. Ny.: H.–P. 10–19
Sándor László: Tűzzel, vassal,  v. 13-ig

Erdős Renée Ház
Xvii., Báthori u. 31. Ny.: k.–v. 14–18
Benkő Viktor festőművész,  v. 17-ig

Erlin Galéria
iX., ráday u. 49. Ny.: H.–P. 14–18
Pascalau Mariana,  v. 19-ig
Bibekananda Santra,  v. 20.–vi. 23.

Faur Zsófi Galéria
Xi., Bartók Béla u. 25. Ny.: H.–P. 10–18
Soós Nóra: Transzparens emlékezet,  v. 7.–vi. 12.

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
iX., ráday u. 18. Ny.: k.–P. 10–18, szo. 10–14
Veress Panni: Képek Nakonxipánból,  v. 21.–vi. 20.

Ferencvárosi Pincegaléria
iX., Mester u. 5. Ny.: k.–szo. 10–18
Zsenia Bozukova: KiNT,  v. 16-ig
Pittmann Zsófi falvédői,  v. 20.–vi. 12.

Fészek Galéria
vii., kertész u. 36. Ny.: H.–P. 14–19
Mokka-csoport,  v. 15-ig
a Zöld Él. Körösényi Tamás emlékére,  v. 22-ig
Lévai Nóra textilművész,  v. 19.–vi. 12.

Fiktív Gastrogaléria
viii., Horánszky u. 27. Ny.: H.–v. 12–24
Orbán jános: Fiktív hősök,  vi. 7-ig

FISE / Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
v., kálmán imre u. 16. Ny.: H.–P. 13–18
Virág Hajnalka üvegművész,  v. 12–29.

Francia Intézet
i., fő utca 17. Ny.: H.–P. 10–18
anne Lefebvre és detvay jenő,  v. 6.–vi. 12.

FUGA / Budapesti Építészeti Központ
v., Petőfi sándor u. 5. Ny.: H.–v. 10–21
Barcsay iskola 2015,  v. 12-ig
Varga László grafikusművész,  v. 8–31.
Holtpont: Riskó Gáspár fotóművész,  v. 14–31.
Szlovénia kortárs építészete,  v. 21.–vi. 6.

Gaál Imre Galéria
XX., kossuth l. u. 39. Ny.: k.–v. 10–18
46. Tavaszi Tárlat,  v. 6.–vi. 7.

Galéria 12 Kávézó és Borbár
Xii., Hajnóczy J. u. 21. Ny.: H.–szo. 16–22
Ferdinánd judit grafikusművész, V. 4–31.

Galéria 13 Soroksár
XXiii., Hősök tere 13. Ny.: sze.–P. 14–18
Bartl józsef posztumusz kiállítása,  v. 14.–vi. 26.

Gallery8
viii., Mátyás tér 13. Ny.: sze.–P. 10–15
a roma test politikája. a vágyak archívuma,  v. 9-ig
a roma test politikája. Mondj nemet az 
identitáslopásra,  v. 13.–vii. 19.

Godot Galéria
Xi., Bartók Béla út 11–13. Ny.: k.–P. 9–14, szo. 10–13
Bukta imre: Kibillent táj,  v. 9-ig
Palkó Tibor,  v. 13.–vi. 13.

Hátsó Kapu
vii., dohány u. 13. Ny.: H.–szo. 17–20
dan Perjovschi: az Off rajz,  v. 31-ig

Hegyvidék Galéria
Xii., városmajor u. 16. Ny.: H.–P. 10–18, szo. 10–13
Füzes Gergely és Kelemen Marcel,  v. 16-ig

Higgs Mező
v., Hercegprímás u. 11. Ny.: H.–v. 11–21
Easterndazed: diy music topographies,  vi. 12-ig

Hotel Nemzeti Budapest
viii., József krt. 4. Ny.: H.–P. 10–18
Somody Péter: Kapcsolati kísérlet,  v. 26-ig

Inda Galéria
vi., király u. 34. Ny.: k.–P. 14–18
Csáky Marianne: delete,  v. 22-ig 
Csáky Marianne és Kicsiny Balázs: 
Szereposztás,  v. 22-ig

Iparművészeti Múzeum
iX., Üllői út 33–37. Ny.: k.–v. 10–18
Lechner, az alkotó géniusz,  v. 31-ig
Kozma Lajos- és Moholy-Nagy László-
ösztöndíjasok,  v. 10-ig

Jurányi Krétagaléria
ii., Jurányi u. 1. Ny.: H.–v. 9–22
Koronczi Endre: Forgószél,  v. 17-ig

kArton Galéria
v., alkotmány u. 18. Ny.: H.–P. 13–18
BÜRO – a bürokrácia diszkrét bája,  v. 8–22.

K.A.S. Galéria
Xi., Bartók Béla út 9. Ny.: H.–P. 12–18
Stark istván: der Starke Licht,  v. 16-ig
Koroknai Zsolt,  v. 20.–vi. 14.

Kegyeleti Múzeum
viii., fiumei út 16. Ny.: H.–P. 10–18
Vincze Balázs festményei és grafikái,  v. 19.–vi. 27.

Kempinski Galéria
v., erzsébet tér 7–8. Ny.: H.–v. 9–20
Takáts Márton: Párizs–Budapest,  v. 30-ig
Krüzsely Gábor: Exoszféra,  vi. 15-ig

Kiskép Galéria
i., országház u. 15. Ny.: H.–v. 10–18
ifj. Szlávics László: Holtidő,  vi. 15-ig

Kisterem
v., képíró u. 5. Ny.: k.–P. 14–18
Eva Kotátková: Fekete színház,  v. 29-ig

Kis Varsó műteremlakása
Xiii., Bulcsú u. 20. Ny.: H.–szo. 15–20
Vörös farok és kék ceruza – a cenzúra 
esettanulmányai kortárs reflexiókkal,  v. 4–16.

Klebelsberg Kultúrkúria
ii., templom u. 2–10. Ny.: H.–v. 10–18
az év természetfotósa díj 2014,  v. 14-ig
Tóth Lívia dLa textilművész,  v. 8–28.
Büki Péter: Rajzolt mesék,  v. 19.–vi. 28.

Knoll Galéria
vi., liszt f. tér 10. Ny.: k.–P. 14–18.30, szo. 11–14
Küldj egy jelet lentről,  v. 31-ig

Koller Galéria
i., táncsics Mihály u. 5. Ny.: H.–v. 10–18
a metszetek aranykora. XV–XVi. századi 
rézkarcmesterek alkotásai,  v. 1.–vi. 12.

Körmendi Galéria
v., falk Miksa u. 7. Ny.: H.–P. 10–17
Gádor istván,  v. 11.–vi. 11.

KULTI – Karinthy Szalon
Xi., karinthy frigyes út 22. Ny.: H.–P. 9–17
Sóváradi Valéria: Félelmeink,  v. 22-ig
Bondor Csilla, Gálhidy Péter, Menasági Péter, 
 v. 26.–vi. 19.

Labor
v., képíró u. 6. Ny.: bejelentkezésre
Concert for artworks,  v. 4–8.
Ping-Pong,  v. 18–23.

LATARKA Galéria
vi., andrássy út 32. Ny.: H.–P. 10–18
Huszti jános és Szalay Péter,  v. 14.–vi. 4.

Léna & Roselli Galéria
v., Galamb u. 10. Ny.: H.–P. 11–18
Milica Reinhart: Lélek színei,  v. 15-ig

Lengyel Intézet
vi., Nagymező u. 15. Ny.: H.–P. 9–17
andrzej Wajda filmjei plakáton,  vi. 15-ig

Liget Galéria
Xiv., ajtósi dürer sor 5. Ny.: sze.–H. 14–18
Szarka Péter: Play Pause,  v. 16.–vi. 11.

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
iX., komor Marcell u. 1. Ny.: k. 10–20, sze.–v. 10–18
Ludwig 25 – a kortárs gyűjtemény,  Xii. 31-ig
Volker Morawe és Tilman Reiff: no pain no 
game,  v. 10-ig
Fényképezte Zsigmond Vilmos,  vi. 21-ig
iCONNU / közösségi installáció,  vi. 30-ig

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
vi., Nagymező u. 20. Ny.: H.–P. 14–19, szo.–v. 11–19
Sylvia Plachy: Mikor lesz holnap,  v. 17-ig

Magyar Műhely Galéria
vii., akácfa u. 20. Ny.: H.–P. 10–17
Magyar Műhely Galéria
Kelemen dénes Lehel, Opánszki Tamás, Sántha 
Péter,  v. 15-ig
Kacsó istván,  v. 20.–vi. 5.

Magyar Nemzeti Galéria
i., szent György tér 2. Ny.: k.–v. 10–18
Rippl-Rónai és Maillol,  v. 17-ig
Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 
1920–1990,  viii. 23-ig
Qi Baishi festményei a Pekingi Művészeti 
akadémia gyűjteményéből,  vi. 28-ig

Memoart Galéria
Xiii., Pannónia u. 6. Ny.: H.–P. 10–18
Biró Eszter: Policy,  vi. 8-ig

MET Galéria
Xi., Bölcső u. 9. Ny.: k.–P. 14–18
Károly Zöld Gyöngyi,  v. 6–28.

MEO
iv., József a. u. 4–6. Ny.: sze.–P. 16–20, szo. 14–18
BOOKMaRKS – OFF,  v. 17-ig

M Galéria
ii., Marczibányi tér 5/a. Ny.: H.–v. 8–18
Tárnok Gyula: Parasztábrázolások,  v. 17-ig
Máray Mariann illusztrátor,  v. 20.–vi. 12.

MissionArt Galéria
v., falk Miksa u. 30. Ny.: H.–P. 10–18, szo. 10–13
Fajó jános gyűjteményéből: Sokszorosított 
variációk iii. Európai kollekció,  v. 16-ig

Molnár Ani Galéria
viii., Bródy sándor u. 22. Ny.: k.–P. 12–18
Mayer Éva: Lélekterek,  vi. 19-ig

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
Xi., Ménesi út 65. Ny.: Cs.–szo. 10–18
Béke és háború: Művészsorsok a Nagy Háború 
idején,  vi. 27-ig

Moró Antik Galéria
v., falk Miksa u. 13. Ny.: H.–P. 10–18, szo. 10–13
Koson Ohara: japán fametszetek,  v. 16–30.

Museion No1 Galéria
iX., Üllői út 3. Ny.: k.–P. 14–18
Simon Zsolt józsef porcelántervező,  iv. 3–28.
andrási Edina keramikus,  v. 5–28.

Műcsarnok
Xiv., dózsa Gy. út 37. Ny.: k.–v. 10–18, Cs. 12–20
itt és most – Képzőművészet. Nemzeti Szalon 
2015,  vii. 19-ig

MÜSZI
viii., Blaha lujza tér 1. Ny.: H.–v. 14–22
Köztes Terek Hordozható Múzeuma,  v. 24-ig

Neon Galéria
vi., Nagymező u. 47. Ny.: H.–P. 14–18
Ulay: irritáció,  v. 14–31.

NextArt Galéria
v., aulich u. 4–6. Ny.: k.–P. 12–16, szo. 10–14
dobó Bianka: Rekonstrukció,  v. 9-ig

Óbudai Társaskör Galéria
iii., kiskorona u. 7. Ny.: k.–v. 15–19
Navratil judit: játszótérképzelés,  v. 17-ig

OSA Archívum / Centrális Galéria
v., arany János u. 32. Ny.: k.–v. 10–18
Újrajátszott történelem,  v. 31-ig

Pagoda Galéria
Xiv., egressy út 17–21. Ny.: H.–P. 9–17
Családi Kriszta: Lételemeink,  v. 19-ig

PALOMA
v., kossuth l. u. 14–16. Ny.: H.–P. 11–19, szo. 11–15
alternative Budapest by Kópé, Szabó-Lencz 
Péter alias Petyka, Marcus Goldson és Mészáros 
Péter alias Moha,  v. 22.–vii. 31.

Párisi Galéria
v., Múzeum krt. 3. Ny.: H.–P. 10–18
Zsolnay és a szecesszió,  Xii. 31-ig

Parthenón-fríz Terem
vi., kmety Gy. u. 26–28. Ny.: H.–P. 10–18, szo. 10–13
Veszely jelena szobrászművész,  v. 16-ig

PIK Galéria
Xviii., vasút u. 48. Ny.: H.–P. 9–20, szo.–v. 9–14
Városbújócska – Trifus Péter fotói,  v. 6–22.

Platán Galéria
vi., andrássy út 32. Ny.: k.–P. 11–19
Przemek Matecki,  v. 13.–vi. 18.

Ponton Galéria
i., Batthyány u. 65. Ny.: k.–szo. 12–18
MOME diplomakiállítások,  vi. 2.–vii. 4.

Postapalota
i., várfok u. 24. Ny.: H.–P. 14–20
Blazsek andrás, Csákány istván, Kokesch 
Ádám, randomroutines és Szörényi Beatrix: 
izolátor,  v. 15-ig

Prezi
vi., Nagymező u. 54–56. Ny.: H.–P. 10–18
Szűcs attila: Plankingelő nő,  v. 31-ig

Radnóti Miklós Művelődési Központ / RaM
Xiii., kárpát u. 23. Ny.: H.–v. 9–21
Gondolkozó terek,  v. 18-ig
Fischer Ernő-emlékkiállítás,  v. 22.–vi. 5.

Raiffeisen Galéria
v., akadémia u. 6. Ny.: H.–v. 10–18
Mulasics László,  vi. 14-ig

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
vi., Nagymező u. 8. Ny.: H.–Cs. 11–19, P. 11–21, 
szo.–v. 11–19
33. Magyar Sajtófotó,  v. 17-ig
Sopronyi Gyula: Lebegő nézőpont,  v. 23-ig

Rombusz Terasz
iX., ráday utca 10–12. Ny.: H.–v. 11–20
Sugár jános: Tűz a múzeumban,  v. 31-ig

Stúdió Galéria
vii., rottenbiller u. 35. Ny.: k., Cs., P. 10–18, sze. 12–18
The production of too many useful things results 
in too many useless people,  v. 22-ig

Supermarket Gallery
viii., Bródy sándor u. 17. Ny.: k.–szo. 12–18
Vakfoltok,  v. 31-ig

Symbol Art Galéria
iii., Bécsi út 56. Ny.: H.–v. 12–19
G. Heller Zsuzsa keramikusművész,  v. 30-ig
Pálfi Balázs festőművész munkái a Braun-
gyűjteményben,  v. 26.–vi. 2.

Szatyor Bár és Galéria
Xi., Bartók B. út 36. Ny.: H.–P. 10–20
GREEN TaTTOO TOUR: Kerekes Gábor,  v. 31-ig

Szél Galéria
iii. szél u. 11–13. Ny.: H.–P. 10–17
Megismételt plakátozás / a New Orwell art 
Society Street Brigade,  v. 29-ig

Széphárom Közösségi Tér
v., szép u. 1/b. Ny.: H.–P. 10–16
Végh andrás,  v. 15-ig

Szlovák Intézet
viii., rákóczi út 15. Ny.: H.–Cs. 10–18, P. 10–14
Fiatal szlovák művészek,  v. 10-ig
Zuzana Surkosová,  v. 10-ig

TAT Galéria
v., semmelweis u. 17. Ny.: k., sze., P. 14–19, Cs. 12–17
Ádám anna: Emlékezet-bekapcsolás,  v. 5–21.

Telep Galéria
vii., Madách imre út 8. Ny.: H.–szo. 12–18
Eltűnő faluvilág,  v. 9-ig

TERRÁRIUM
Xi., karolina út 65. Ny.: H.–P. 10–18
#ON / Gombos andrea, Németh Marcell, 
Csepregi Balázs, Erős Ágost Koppány, Szabó 
Ádám,  v. 24-ig

Trafó Galéria
iX., liliom u. 41. Ny.: k.–v. 16–19
agnieszka Polska: Eljövendő napok,  v. 10-ig
Kiss adrián, Nik Timková: derengés,  v. 22.–vi. 21.

Tranzit
vi., király u. 102. Ny.: H.–P. 10–18
Együttműködés a konszenzuson túl –  
a kollektivitás próbája,  v. 26–29.

TRAPÉZ
v., Henszlmann imre u. 3. Ny.: k.–P. 12–18
Mikko Kuorinki,  v. 12.–vi. 19.

Újlipótvárosi Klub Galéria
Xiii., tátra u. 20/b. Ny.: H.–P. 9–17
Koleszár Erzsébet,  v. 18-ig
Szabó György szobrászművész,  v. 20.–vi. 12.
Ralph (Rezső) Fábri emlékkiállítás,  v. 22.–vi. 12.

Várfok Galéria
i., várfok u. 11. Ny.: k.–szo. 11–18
Martin C. Herbst: Wunderkammer,  v. 7.–vi. 6.

Várfok Project Room
i., várfok u. 14. Ny.: k.–szo. 11–18
Herman Levente: Tetrisz,  v. 7.–vi. 6.

Várnegyed Galéria
i., Batthyány u. 67. Ny.: k.–szo. 11–18
a Zsoboki Művésztelep két évtizede,  v. 6.–vi. 6.

Vigadó
v., vigadó tér 2. Ny.: H.–P. 10–18
Veress Sándor László,  v. 14-ig

VILTIN Galéria
vi., vasvári Pál u. 1. Ny.: k.–Cs. 13–18, P. 13–20, 
szo. 11–17
Petra Feriancová: Sérülékeny, mégis örök,  v. 30-ig

Vintage Galéria
v., Magyar u. 26. Ny.: k.–P. 14–18 
Maurer dóra: Áthatások/intersections,  v. 15-ig

Vízivárosi Galéria
ii., kapás u. 55. Ny.: k.–P. 13–18, szo. 10–14
Csurka Eszter festményei,  v. 19-ig

VIDÉK
BALASSAGYARMAT
Mikszáth kálmán Művelődési központ, rákóczi út 50.
Vizsolyi jános,  v. 8.–vi. 25.
szerbtemplom, szerb u. 5.
Harl Csaba,  v. 28-ig

BALATONFÜRED
vaszary Galéria, Honvéd u. 2–4.
Robert Capa: Mozgásban,  viii. 9-ig
Találkozás Picassóval: Cocteau fényképei,  viii. 9-ig

BÉKÉSCSABA
Munkácsy Mihály Múzeum, széchenyi u. 7.
testképek.hu – a leplezetlen emberi test,  vii. 5-ig

DEBRECEN
Batthyány24 Galéria, Batthyány u. 24.
jótékonysági árverés művei,  v. 6–14.
Hal köz Galéria, Hal köz tér 3.
Szabó Franciska festőművész,  v. 7.–vi. 13.
Belvárosi Galéria, kossuth u. 1.
az év természetfotósa 2014,  v. 19.–vi. 8.
Újkerti közösségi Ház, Jerikó u. 17–19.
Teremtő anyák – női alkotók munkái,  v. 5–27.
tímárház, Nagy Gál i. u. 6.
Gyöngy Enikő és Behina Éva ékszertervezők, 
 v. 26-ig
ii. Ékszerkészítő pályázat 2015,  v. 26-ig
Józsai közösségi Ház
Kocsis László grafikusművész,  vi. 12-ig

DUNAÚJVÁROS
kortárs Művészeti intézet – iCa-d, vasmű út 12.
duliskovich Bazil: a lét bizonyítékai,  v. 15-ig

EGER
kepes intézet, széchenyi u. 16.
Szilágyi Rudolf: Cortex,  v. 31-ig
Cigány festők művei a Bathó-gyűjteményből,  v. 14-ig

GYŐR
rómer flóris Művészeti és történeti Múzeum, 
esterházy-palota, király u. 17.
Gróf Batthyány Gyula,  v. 9.–viii. 31.
Püspöki udvarbíróház, apor vilmos tér 2.
G. Horváth Boglárka,  v. 31-ig

GYULA
kohán képtár, Béke sugárút 35.
Olosz Ella textilművész,  v. 22.–vi. 22.

JÁSZBERÉNY
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, Gyöngyösi út 7.
Rékassy Csaba és Kovács Tamás,  v. 18.–vi. 13.

KAPOSVÁR
vaszary képtár, Nagy imre tér 2.
Soós Tibor festőművész,  v. 28-ig
szín-folt Galéria, fő u. 24.
20. Nemzetközi Miniatűr Fesztivál,  vi. 27-ig

KECSKEMÉT
Magyar fotográfiai Múzeum, katona J. tér 12.
Barna anna retrospektív kiállítása,  v. 30-ig
katona József Múzeum / Cifrapalota, rákóczi út 1.
Vii. Keresztény ikonográfiai Biennále,  v. 17-ig
Népi iparművészeti Gyűjtemény, serfőző u. 19.
Németh jános szobrász, keramikus,  v. 8.–vii. 31.
kápolna Galéria, kápolna u. 13.
Orosz istván grafikusművész,  v. 12–27.

KESZTHELY
Balatoni Múzeum, Múzeum utca 2.
Guido Vedovato naiv festőművész,  v. 9.–vi. 21.

LEÁNYFALU
aba-Novák Galéria, Móricz zs. út 124.
Berend iván: Palackposta,  v. 16-ig

MISKOLC
Miskolci Galéria, rákóczi u. 2.
Urbán Tibor képzőművész,  vi. 6-ig
Halmai László fotóművész,  vi. 6-ig
Csabai Kálmán festőművész,  v. 6.–vi. 6.
Máger Ágnes festőművész,  v. 7.–vi. 13.
Petró-Ház, Hunyadi u. 12.
Törő irén és Lukács Orsolya,  v. 21-ig
Herman ottó Múzeum, Papszer u. 1.
dombóvári Tibor fotóművész,  v. 5.–vi. 30.
színháztörténeti és színészmúzeum, déryné u. 3.
Borsos istván szobrászművész,  v. 23-ig
dobos Klára és dobos Gergely fotói,  vi. 13-ig
feledy-Ház, deák tér 3.
Kádár Kata: Balladaillusztrációk,  v. 11-ig 
Kalló László festőművész,  v. 14.–vi. 27.

PAKS
Paksi képtár, tolnai út 2.
Károlyi Zsigmond retrospektív,  vi. 7-ig

PÉCS
zsolnay Negyed, zsolnay vilmos u. 37.
a PTE MK festő szakos hallgatói,  v. 20-ig
Pécsi Galéria m21, Major u. 21.
aknay jános festőművész,  v. 10-ig
dLa 2015 kiállítás,  v. 15.–vi. 14.
Pécsi Galéria, széchenyi tér
Bikaviadal mozdulatok: Goya, Hemingway és 
josé Tomás,  v. 6.–vi. 21 
Múzeum Galéria, káptalan u. 4.
Gianfranco Zappettini,  v. 15.–vi. 21.
vasarely Múzeum, káptalan u. 3.
Vasarely nyomában – Yvaral,  v. 22.–iX. 20.
Janus Pannonius Múzeum, káptalan u. 5.
Gianfranco Zappettini,  v. 15.–vi. 21.
Martyn Múzeum, káptalan u. 4.
Chagall: Álom ihlette művészet,  X. 31-ig
Modern Magyar képtár, Papnövelde u. 5.
Vasarely nyomában – Yvaral,  v. 22.–iX. 20.

SZEGED
reÖk, tisza lajos krt. 56.
XXXViii. Szegedi Nyári Tárlat,  v. 16.–vii. 5.
Móra ferenc Múzeum, roosevelt tér 1–3.
Márffy jános grafikusművész,  v. 23-ig

SZÉKESFEHÉRVÁR
Csók istván képtár, Bartók B. tér 1.
Variációk az absztraktra. Kemény judit és Barta 
Lajos művészete,  v. 15.–viii. 2.
szent istván király Múzeum, országzászló tér 3.
Czene Márta: Kilátás,  v. 21-ig
városi képtár – deák Gyűjtemény, oskola u. 10.
Lélekszínpad: El Kazovszkij,  v. 17.–viii. 23.

SZENTENDRE
MűvészetMalom, Bogdányi út 32.
Hajdú László életmű-kiállítása,  v. 24-ig
Kozák Gábor műgyűjteménye,  v. 24-ig
szentendrei képtár, fő tér 2–5.
100 éve született Bálint Endre,  v. 31-ig
ferenczy Múzeum, kossuth l. u. 5.
Benkő Erzsébet,  vii. 14-ig

SZOLNOK
kert Galéria, Gutenberg tér 12.
Székó Gábor szobrászművész: Lebegés,  v. 17-ig
damjanich János Múzeum, templom u. 2.
Véssey Gábor: Fénytörések,  v. 17-ig

SZOMBATHELY
szombathelyi képtár, rákóczi u. 12.
Konkoly Gyula,  vi. 7-ig

TAPOLCA-DISZEL
első Magyar látványtár kiállítóháza, templom tér
„istenért, Királyért, Hazáért!” / Látványtári 
emlékkép a Nagy Háborúról,  v. 31-ig

TIHANY
koGart tihany, kossuth lajos u. 10.
Hazádnak rendületlenül – fejezetek a magyar 
romantika festészetéből,  vi. 28-ig

VERŐCE
Gorka Géza kerámiamúzeum, szamos u. 22.
Korényi dalma: Szobrok, szőnyegek,  v. 31-ig

VESZPRÉM
Modern képtár – vass lászló Gyűjtemény, vár u. 3–7.
az Egri–Pogány Gyűjtemény,  v. 9.–vi. 21.
lászló károly Gyűjtemény, vár u. 29.
Párizsi barátság – magyarok Párizsban: Beöthy 
istván és Martyn Ferenc kiállítása,  v. 17-ig
Csikász Galéria, vár u. 17.
Boros Viola festőművész,  vi. 6-ig

ZEBEGÉNY
szőnyi istván emlékmúzeum, Bartóky u. 7.
Elekfy jenő-emlékkiállítás,  v. 3.–viii. 30.
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Hermitage amsterdam
alexander, Napoleon & joséphine,  Xi. 8-ig
stedelijk Museum
The Oasis of Matisse,  viii. 16-ig

BÁZEL
fondation Beyeler
Paul Gauguin,  vi. 28-ig
alexander Calder,  iX. 6-ig
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albertina
From the Beauty of Nature,  v. 31-ig
mumok
Ludwig Goes Pop,  iX. 13-ig
kunsthistorisches Museum
a Guest from Flanders,  vi. 1-ig

leopold Museum
Wally Neuzil, Her Life with Egon Schiele,  vi. 1-ig
21er Haus
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essl Museum
aboriginal art,  viii. 16-ig
Bank austria kunstforum
Hubert Schmalix,  v. 6.–vii. 12.
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josef Strau,  vi. 21-ig
Kristin Oppenheim,  vi. 21-ig
kunstHausWien
Rinko Kawauchi – illuminance,  vii. 5-ig
Belvedere
aktuell Restauriert,  v. 25-ig
The Perfect Tourist,  vi. 15-ig
Galerie krinzinger
Kader attia,  v. 16-ig

BERLIN
Hamburger Bahnhof
dieter Roth and Music,  viii. 16-ig
Martin-Gropius-Bau
ZERO, die internationale Kunstbewegung der 
50er und 60er jahre,  vi. 8-ig
jahrhundertzeichen. Tel aviv Museum of art 
visits Berlin,  vi. 21-ig

FRANKFURT
stadel Museum
Monet,  vi. 21-ig
schirn kunsthalle
Poetry of the Metropolis,  v. 21-ig
artists and Prophets,  vi. 14-ig

GRAZ
Neue Galerie Graz
Hubert Hoffmann,  vi. 7-ig
kunsthaus Graz
Landscape in Motion,  X. 26-ig

HUMLEBAEK
louisiana Museum of Modern art
Richard Mosse,  v. 25-ig
jeff Wall,  vi. 21-ig
david Hockney,  vi. 21-ig

KÖLN
Museum ludwig
Sigmar Polke,  vii. 5-ig

LINZ
leNtos kunstmuseum
LOVE & LOSS, Fashion and Mortality,  vi. 7-ig

LONDON
tate Britain
Sculpture Victorious,  v. 25-ig
Early Photography 1840–1860,  vi. 7-ig
tate Modern
The EY Exhibition: Sonia delaunay,  viii. 9-ig
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inventing impressionism,  v. 31-ig
National Portrait Gallery
Cornelius johnson,  iX. 13-ig
royal academy of arts
Richard diebenkorn,  vi. 7-ig
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MADRID
Museo thyssen–Bornemisza
Raoul dufy,  v. 17-ig
Paul delvaux,  vi. 7-ig
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Goya in Madrid,  vi. 7-ig
Rogier van der Weyden,  vi. 28-ig
The invited work. Michelangelo: The young 
Saint john the Baptist,  vi. 28-ig
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iX. 14-ig
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NEW YORK
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art,  v. 31-ig
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Guggenheim Museum
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OLDENBURG
edith-russ-Haus
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OSLO
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Van Gogh + Munch,  v. 9.–iX. 6.

PÁRIZS
Musée du louvre
Poussin and God,  vi. 29-ig
Making Sacred images. Rome–Paris, 1580–1660, 
 vi. 29-ig
Pompidou
What is Photography?,  vi. 1-ig
Musée d’orsay
dolce Vita? From the Liberty to italian design 
(1900–1940),  iX. 13-ig
Pierre Bonnard. Painting arcadia,  vii. 19-ig
Musée d’art Moderne de la ville de Paris/arC
Carol Rama,  vii. 12-ig
Markus Lüpertz retrospektív,  vii. 19-ig
Galeries Nationales du Grand Palais
Velázquez,  vii. 13-ig
jean Paul Gaultier,  viii. 3-ig
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The animal in Lucian Freud’s Oeuvre,  vi. 7-ig
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Giardini – arsenale
56. Velencei Biennále,  v. 9.–Xi. 22.
Peggy Guggenheim Collection
Charles Cecil Pollock: a retrospective,  iX. 14-ig
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National Gallery of art (NGa)
Peter Paul Rubens: The Three Magi Reunited, 
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drawing in Silver and Gold: Leonardo to jasper 
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Fondation Beyeler, Bázel

Egy meglepő Gauguin-kiállítás
Svájc pár éve múzeumépítési lázban él: tucatnyi új épület és meglévő in-
tézmények bővítése készült el, illetve áll tervezés alatt. (Ezekről is részlete-
sen beszámolunk majd.) Február 1-jén másfél évre bezárta kapuit a  bázeli 
Kunstmuseum. Otthonát felújítják és a föld alatt az utca másik oldalán épülő 
szárnyhoz kapcsolják, nagyobb területet biztosítva az időszaki kiállításoknak, 
és lehetőséget nyújtva a raktárban pihenő művek egy részének bemutatására. 
Ezért aztán idén az Art Basellal párhuzamosan megrendezett nagy presztízs-
kiállítás is elmarad. Ennek funkcióját a Fondation Beyeler veszi át Paul Gau-
guinnek szentelt tárlatával.

A kiállítás az alapítvány eddigi életében a legnagyobb befektetést jelenti és 
a  leghosszabb előkészítést igényelte. E rendezvénye révén a privátmúzeum 
bemutatóit tekintve is a fontos állami intézményekkel egyenrangú helyet ví-
vott ki magának. A tárlat létrehozását 
hatévi munka előzte meg, a festő 51 
meghatározó művét a világ nagy gyűj-
teményei (köztük a  Szépművészeti 
Múzeum) kölcsönözték. A  megvaló-
sítást Gauguin fő műveinek aránylag 
kis száma, nagy értékük és földrajzi 
szétszórtságuk (saját múzeuma nem 
létezik) nehezíti meg. Így például 
a  Beyelernél kiállított alkotásokat 
2,5 milliárd svájci frankra (körülbe-
lül 750 milliárd forint) biztosították. 
Hogy ez az érték nem túlzott, hamar 
bebizonyosodott. Röviddel a megnyi-
tó előtt terjedt el a hír, hogy a bázeli 
Staechelin-gyűjteménynek a  helyi 
Kunstmuseumban letétbe helyezett 
híres Gauguin-képe (Mikor házasodsz?, 1892) 300 millió dollárért a  katari 
uralkodócsalád tulajdonába került. Így a festmény csak a mostani kiállítás vé-
géig lesz látható Bázelban.

A Beyelernek sikerült megszereznie Gauguin fő műveit: a bostoni Museum 
of Fine Arts a majdnem négyméteres Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová 
megyünk? (1897–1898) című képet, orosz intézmények további hat fontos fest-
ményt kölcsönöztek. A bemutatott 43 kép és 8 szobor összesen 13 országból és 
több mint 40 gyűjteményből származik. Hogy ez lehetővé válhasson, az ala-
pítvány ellenszolgáltatásként különböző 
múzeumoknál kisebb-nagyobb kiállí-
tásokat rendezett saját gyűjteményéből 
(így például egy Klee-tárlatot a moszkvai 
Puskin Múzeumban), és több jelentős Pi-
casso-művet kölcsönzött az említett bos-
toni intézménynek. Különös figyelmet 
érdemel a  nagyközönség által kevésbé 
ismert, különböző anyagokból (fa, ho-
mokkő, gipsz) készült nyolc szobor.

Nem életmű-kiállítást láthatunk: a 
súlypont a  festő legfontosabb korsza-
kára esik, 1888-tól 1903-ban bekövet-
kezett haláláig. Az  időszak nagy részét 
a csendes-óceáni szigetvilágban töltötte, 
ahol meg tudta valósítani művészeti és 
filozófiai elképzelései szimbiózisát. Gau-
guin színes, egzotikus világa, melyben 
miszticizmus, erotika, álom és valóság 
egyesül, a mai napig széles közönséget 
bűvöl el. A  dekadens civilizáció elől 
menekülő művész személyisége és életútja is hozzájárul népszerűségéhez. 
Gauguin munkái nagy hatást gyakoroltak a XX. század művészetére. Intenzív 
színhasználata befolyásolta a német expresszionistákat és a francia „vadakat”; 
Matisse is rá hivatkozott. Gauguin formavilágának befolyása a fiatal Picasso 
első periódusában, majd szobrászatában is tetten érhető.

A művész a megálmodott paradicsomi állapotokra a tengerentúl sem talált 
rá; a kolonializmus már e távoli szigeteket is elérte. Képein a „bennszülöttek” 
nem boldogok, és nem is vidámak. A felületesen nézve paradicsomi világban 
gyakran bukkannak fel félelmetes alakok vagy sötét árnyak – egy tragikus 

emberi sors és egy utópia kudarcának 
tanúi. A kiállítást, amely egyedülálló 
alkalmat nyújt Gauguin remekműve-
inek összehasonlítására, máshol nem 
mutatják be; a fő művek kölcsönzésé-
nek meghosszabbítása megoldhatatla-
nak bizonyult.

A bevezetésben említett múzeum-
építkezési láz a napokban a Beyeler-
alapítványt is elérte: az  épülettel 
szemben, az utca másik oldalán levő 
9500 négyzetméteres park tulajdono-
sa kedvezményes áron eladta nekik 
a  területet azzal a  feltétellel, hogy 

megőrzik a zöldfelületet, és az nyitva marad a közönség számára. Mivel az ott 
levő épületek nem műemlékek, helyükre az alapítvány által vezetett kulturális 
központ épül majd, kiállítótermekkel és egy auditóriummal. A telek vételárát 
és az építkezés költségeit – a svájci hagyománynak megfelelően – magánme-
cénások fedezik. (Megtekinthető június 28-ig.)

darányi györgy

Kitekintő

(folytatás az 1. oldalról)
A koncepciót kidolgozó kurátorok 
(Patrick Allegaert, Bart Marius és 
Yoon Hee Lamot) ügyeltek arra, 
hogy a  tárlat komplexen vizsgálja 
a  felvetett problémákat; tudomá-
nyos megállapításaikat dokumen-
tumokon és legnagyobbrészt bel-
giumi gyűjteményekből származó 
műalkotásokon keresztül tették 
kortárs művészeti, esztétikai él-
ménnyé.

A melankólia, a  szomorúság, az 
inaktivitás mint lelki rendellenes-
ség az orvostudomány kezdete óta, 
vagyis már az  ókorban foglalkoz-
tatta a tudósokat. Arisztotelész azt 
állította: „minden zseni melankoli-
kus”, amiből kiderül az is, hogy ér-
telmezése szerint a melankólia nem 
negatív, pesszimista állapot, hanem 
az  egyik legkiválóbb emberi tulaj-
donság. A  középkori gondolkodók 
figyelmét is a  művészi géniusz és 
a  melankólia kapcsolata kötötte 
le. Dürer híres metszete, a Melan-
kólia – amelynek egy eredeti nyo-
mata is látható a  kiállításon – ko-
rának melankóliafelfogását foglalja 
képi formába. A tipikus melankoli-
kus pózban ülő androgün szárnyas 
alak mellett egy puttó szorgalma-
san jegyzetel, körülöttük a  földön 
a  geometria és az  építészet tárgyi 
eszközei, hátul egy épület, amely-
hez létra támaszkodik, sugallva, 
hogy még dolgoznak rajta. Általá-
nos vélekedés szerint a kép az intel-
ligens, ám a negatív, gyötrő gondo-
latokra fogékony művészi géniusz 
megragadása. Yoon Hee Lamot sze-
rint azonban a modern művészt is 
jelképezheti, aki számára a gondol-
kodás és a  fizikai értelemben vett 
tétlenség a  művészi munka része, 
tehát inkább intellektuális, mint 
gyakorlati természetű.

A francia forradalmat követően, 
a  pszichiátria megjelenése nyomán 
a melankóliával kapcsolatos kutatás 
fókusza a művészi géniuszról a  be-

teges jelenség irányába mozdult el, 
a mániával és a demenciával együtt 
kezdték emlegetni. A depresszió vi-
szonylag új elnevezés, csak a  XIX. 
század végén jelent meg mint a mű-
vészi-romantikus melankólia inkább 
„kóros” jelentésű párja.

A továbbiakban a kiállítás rende-
zői tudatosan tartják fenn a feszült-
séget, ami a melankólia társadalmi 
aspektusa és a  depresszió magán-
ügyként kezelése, pozitív és nega-

tív megítélése között feszül. Bizo-
nyos művek a melankolikus embert 
ábrázolják jellegzetes pózokban, il-
letve szimbólumokkal (ezek fő-
leg a  korábbi évszázadok festmé-
nyeire jellemzők), mások viszont 
lelkiállapotok kivetítései. A  me-
lankolikus ember művészi megje-
lenítéseinek szinte mindegyikéből 
árad a  pozitív megítélés, ami erős 
kontrasztban áll klinikai depresz-
sziós és mániákus betegeket ábrá-
zoló, laikusok számára dermesztő 
archív fotókkal. Különösen a tárlat 
részeként megnyitott „eredeti” kór-
teremnek – amely egyszerre „do-
kumentum” és művészi installáció 
– van ilyen riasztó hatása.

A legerősebbek azok a  művek, 
amelyek a melankóliához, illetve de-
presszióhoz kapcsolódó lelki jelen-
ségek következményeit idézik meg. 
A  fiatal, Antwerpenben élő Ellen 
De Meutter kisméretű képei a szür-
realisták távoli rokonainak tűnnek. 
A  leegyszerűsített, szinte együgyű 
figurális ábrázolások, amelyek több-
nyire furcsa szituációkat idéznek fel, 
megmagyarázhatatlanságuk miatt 
inkább álmok, nyugtalanító lelkiál-
lapotok kifejezései.

A problémakörök mentén elren-
dezett művek hangsúlyos csoportja 
a „magányos vándor” témája: tájké-
pek, amelyek nem a szép vagy a fé-
lelmetes, hanem a  tulajdonságok 
nélküli tájat igyekeznek ábrázolni. 
Ezeken az ember saját kicsinységét, 
jelentéktelenségét és magányosságát 
éli át, ahol az óriás tengeri hullámok 
vagy a titokzatosnak tűnő hegycsú-
csok a  távlatokat tüntetik el elő-
lünk: szó szerint kilátástalanságot 
fejeznek ki, szimbolikus értelem-
ben pedig stresszt okozó, megoldha-
tatlan problémát is jelenthetnek. De 
ha minden képen nincs is ilyen aka-
dály, a táj- és városábrázolásokon is 
csak a  szívszorító, fagyos üresség, 
közömbösség van jelen. Különösen 
igaz ez az  amerikai Trevor Paglen 
nagyméretű fotójára. óriási űrfel-
vétel, a  Föld körül keringő műhol-
dakkal, amelyek mindaddig ott ma-
radnak majd, amíg a bolygó létezik. 
Ezek lesznek az  emberi civilizáció 
utolsó tanúi.

Sok mű foglalkozik az  éjszaka, 
az alvás és a halál témájával, ame-
lyek leggyakrabban kötődnek a de-
presszióhoz. A halállal kapcsolatos 
gyász általában mélységes szomo-
rúság egy ismert személy elvesz-
tése miatt, a melankolikus viszont 
valami ismeretlen elvesztése okán 
szomorkodik. A  veszteség okozta 
szomorúság természetes. A  gyász 

a  veszteség feldolgozása. A  gyász-
munka része az eltávozott más-más 
szempontból történő gyakori felidé-
zése. A  depresszió azonban blok-
kolja ezt a  mechanizmust, az em-
lék bizonytalanná válik az ember 
sehogyan sem tud pontosan vissza-
emlékezni a  konkrét esetre, ami-
kor bántották, amikor szomorúság 
érte. Így alakul ki az általános em-
lékezés, amely még sérülékenyebbé 
teszi az  embert, aki könnyen rög-
eszmék rabjává válik, viszont úgy 
érzi, az  általános emlékezet meg-
védi attól az éles fájdalomtól, amit 
a  konkrét esetek emléke okozna. 
Az  általános emlékezés jelensé-
gét a kiállításon egy sok darabból 
álló installáció illusztrálja: a  ké-
pek mindegyike síró gyerekeket, 
könnyező gyerekarcokat ábrázo-
ló olcsó, populáris festészeti köz-
hely. Sokfélék, mégis egyformák. 
Itt szembesülhetünk az univerzális 
közízlés sziruposságával is.

Az üresség a  legkülönbözőbb 
formákban tér vissza újra a  kiállí-
táson. Az  üresség a  rendetlenség 
magja, ellensúlyozásában fontos 
szerepe van az  ismétlésnek, ismét-
lődésnek, mely a  gyászmunkának 
és a  melankóliának is fontos me-
chanizmusa. A bonyolult, ágas-bo-
gas öreg fák ábrázolása (ami erre 
a mechanizmusra vezethető vissza) 
több rajzon és fotón is előfordul, de 
a  látszólag értelmetlen, ismétlődő 
cselekvéssorok rövid videofelvéte-
lei (például labda bedobálása egy ki-
tört ablakon) is ezt idézik. A legerő-

teljesebb hatású az  a  minimalista 
loopolt videoinstalláció (Marijke 
van Warmerdam munkája), ame-
lyen az ablakon át látható folyama-
tos hóesés örvényként szippantja be 
a néző figyelmét. Ez a hang nélküli 
világ – egy repetitív zenemű képi 
változata – szinte révületet okoz, és 
régi szomorúságokat kavar fel.

A rendezők szerint még nem jött 
létre „a végső, pontos meghatáro-
zás – statisztikai, neurobiológiai, 
vagy filozófiai értelemben – a me-
lankóliáról és depresszióról, és ahol 
a tudomány adós a válaszokkal, ott 
a művészek fáradhatatlanul próbál-
koznak saját élményeik, értelmezé-
seik megfogalmazásával”. Ennek 
megfelelően a  Sötét szobák című 
tárlat a melankólia pszichopatológi-
ai dimenzióját annak művészi meg-
jelenítéseivel, megnyilvánulásaival 
konfrontálja. A  téma és a helyszín 
komorsága ellenére a tárlat igazi in-
tellektuális élmény, a sok új ismeret 
mellett számos új problémát vet fel; 
provokatív, érzelmi azonosulást és 
ellenkezést vált ki. A nézőben nyi-
tott kérdések maradnak – és ez a jó 
kiállítás ismérve. (Megtekinthető 
május 31-ig.)

BodóczKy istván

Museum Dr. Guislain, Gent

Sötét szobák

Ellen De Meutter: Hálószoba 2, 2010

Hippolyte Daeye: Ábrándozás, 1923

Marc Vanderleenen: Előreeső férfi, 2012

Paul Gauguin: Fejformájú edény  
(Önportré), kőedény, 19,5 cm, 1889
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Paul Gauguin: Jákob harca az angyallal, 
olaj, vászon, 72,2×91 cm, 1888
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Paul Gauguin: Barbár mesék,  
olaj, vászon, 131,5×90,5 cm, 1902

M
u

se
u

m
 f

o
lk

w
an

g
, e

ss
en

. f
o

tó
: ©

 M
u

se
u

m
 f

o
lk

w
an

g
, e

ss
en

Muerto_05.indd   21 2015.04.24.   18:10



22 2015. május    MŰÉRTŐ

XVIII. ÉVFOLYAM – 5. SZÁM

A berlini kortárs képzőművészeti 
szezont két meghatározó esemény 
tagolja: ősszel az Art Week, tavasszal 
a  Gallery Weekend. Az  Art Week 
a  galériákat felvonultató vásárokra 
és az intézményekre fekteti a hang-
súlyt, míg a Gallery Weekend a galé-
riák összehangolt megnyitóit jelenti. 
Idén tavasszal, közvetlenül a Gallery 
Weekendet megelőző kiállítási cik-
lusban olyan jól csengő nevek futot-
tak Berlinben és Budapesten párhu-
zamosan, mint Ciprian Muresan, 
Altorjay Gábor, Dan Perjovschi és 
Jirí Kovanda.

Ciprian Muresan munkáival Bu-
dapesten a  Ludwig Múzeumban 
rendezett egyéni, Berlinben pedig 
egy pályakezdő és ismert román mű-
vészek munkáit bemutató csoportos 
tárlaton találkozhatott a  közönség. 
Muresan a  kolozsvári és berlini il-
letőségű Plan B Galéria művészei 
közé tartozik ugyan, de az említett 
kiállítás alkalmával munkái a berli-
ni Judin galériában voltak láthatók. 
A  két galéria együttműködésében 
létrejött Cluj Connection 3D című 

bemutató a szobrászat és az installá-
ció műfajára fókuszált.

A román művészekhez hasonlóan 
a magyar művészek fiatalabb gene-
rációinak csoportos bemutatkozása 
is időszerű lenne a berlini színtéren 
– bár az aktuálisan látható magyar 
alkotók a  legelismertebb helyeken 
szerepeltek, neves nemzetközi tár-
saságban. A  neoavantgárd generá-
ció anno Nyugat-Németországba 
emigrált két tagja, Altorjay Gábor 
és Tót Endre a  sokszorosított grafi-
kának és objektművészetnek elkö-

telezett azon két kiadóhoz köthető 
kiállításon szerepelt, amelyek te-
vékenysége történeti szempontból 
is kiemelkedő jelentőségű. Altorjay 
az Akademie der Künstén, a Staeck-
gyűjtemény nagyszabású tárlatán, 
Tót pedig az Edition Block összefog-
laló érvényű bemutatóján vett részt. 
Míg az  acb Galéria Budapesten 
Altorjay Gábornak rendezett egyé-
ni kiállítást ebben az  időszakban, 
addig áprilisban, a  kölni vásáron 
a Société Réaliste mellett Tót Endré-
vel szerepelt.

A Kunst für alle. Multiples, 
Grafiken, Aktionen aus der 
Sammlung Staeck (Művészet min-
denkinek. Multiplikák, grafikák, 
akciók a  Staeck-gyűjteményből) 
című kiállítás  Klaus Staeck mű-
vészetszervező tevékenységét és 
az  ennek szellemében működte-
tett Edition Staeck anyagát mutatja 
be első alkalommal (megtekinthe-
tő június 7-ig). Az  egyszerre grafi-
kus, könyvkiadó, gyűjtő és kultúr-
politikai aktivista Staeck egyben 
az  Akademie der Künste jelenle-
gi igazgatója. Gyűjteménye a  hat-
vanas évektől kezdődő átfogó mű-
vészeti panorámán túl a  Német 
Szövetségi Köztársaság társadalom-
politikai történetét is felöleli.

A háború utáni általános dermedt-
ség megtörését célzó, demokratikus 
és szabadelvű kezdeményezések 
legmegfelelőbb művészeti artikulá-
ciója a  multiplika volt. Általa  nagy 
példányszámban sokszorosítható, 
még is eredeti avantgárd mű létreho-
zása vált lehetővé. Majd minden stí-
lus- és konceptuális irányzatot kép-
viselő művész élt hosszabb-rövidebb 
ideig a  sokszorosítás adta lehetősé-
gekkel. A  művészet demokratizá-
lása, a  szélesebb közönség számára 
hozzáférhetővé tétele és a művésze-
ti piac meghekkelése is sok esetben 
a művészek vállalt célja volt. A kol-
lekció az Edition Staeck által kiadott, 
limitált példányszámú grafikák és 
objektek mellett több száz további 
munkát is magába foglal, amelyek 
rokon szellemiségű kezdeményezé-
sek és kiadók gondozásában jelen-
tek meg.

A tárlat anyaga három egységbe 
rendeződik. Az  első egység Staeck 
művészetszervező tevékenységét te-
matizálja az Intermedia ’69 kapcsán, 
amely egy általa kezdeményezett 
háromnapos művészeti eseményen 

arra vállalkozott, hogy bemutas-
sa az  avantgárd aktuális irányzata-
it. Staeck joghallgatóként költözött 
Heidelbergbe, majd grafikusként 
lépett pályára. Kritikai szemléle-
tű alkotói gyakorlata és társadal-
mi, politikai meggyőződése vezetett 
az Intermedia ’69 megrendezéséhez 
a  városban. Elképzelését kizárólag 
magántámogatásokból, nem konven-
cionális és szándékoltan a művésze-
ti mainstreamen kívül eső helyszí-
neken valósította meg. Meghívására 
olyan művészek vettek részt a szem-
lén, mint Beuys, Christo, Pistoletto, 
Uecker, Spoerri, Altorjay, valamint 
Jochen Gerz. Akciók, land art mun-
kák, beszélgetések, workshopok  és 
további, a  hetvenes években ki-
bontakozó konceptuális művészet-
re jellemző műtípusok, vagy éppen 
a határozott formákat nélkülöző 
performatív megmozdulások jelle-
mezték a  rendezvényt. A  meghívó- 
és válaszlevelek, ütemtervek, a létre-
jövő vagy elmaradt projektek leírását 
tartalmazó kérdőívek, illetve a  to-
vábbi papíralapú és vetített doku-
mentumok alapján jól nyomon kö-
vethető az  esemény megvalósulása, 
valamint a szcénán belül meghúzódó 
aktuális feszültség, amely elsősorban 
Beuys személye körül összpontosult.

A rokon szellemű nemzetközi kez-
deményezéseket bemutató második 
kiállítási egység után a  harmadik 
teremben hatalmas kollázs hatását 
keltve tárul elénk az Edition Staeck 
több mint 300 multiplikájának „össz-
nézete”. Az 1965-ben alapított, máig 
is aktív grafikai és objektkiadó mű-
ködése nyomán 1945-től napjainkig 
láthatunk műveket. Staeck artist-run 
iniciatívájának alapvető célja a  mű-
vész kollégáival való, nem üzleti ala-
pú együttműködés volt – a  művé-
szeti piac ellenében. Az Editionban 
szereplő alkotók a  rájuk jellemző 
művészeti ágtól függetlenül kap-
tak meghívást. A  demokratikus 
irányelveken nyugvó kezdemé-
nyezés a  multiplikáció égisze alatt 
egyesít i a heterogén anyagot, amely-
ben többek között olyan művészek-
től találunk munkákat, mint Mar-
cel Broodthaers, Christo, Hanne 
Darboven, Robert Filliou, Rebecca 
Horn, Jannis Kounellis, Yoko Ono, 
Nam June Paik, Blinky Palermo, A. 
R. Penck, Sigmar Polke, Neo Rauch, 
Gerhard Richter, Daniel Spoerri, 
Rosemarie Trockel, KP Brehmer, 
Günther Uecker, Wolf Vostell és Jo-
seph Beuys, aki több mint 40 művel 
szerepel a kiállításon. 

Altorjay Gábor Rövidzárlat ké-
szüléke (1969, Zeitkunst im 
Haushalt sorozat) a  terem köze-
pén álló objektvitrinben kapott 
helyett Staeck, Nam June Paik és 
Sigmar Polke munkáinak szom-
szédságában. A  Beke László által 
fluxustárgynak titulált „készülé-
ket” a  német VICE-Versand kiadó 
adta ki; korlátlan példányszámú és 
copyright nélküli fluxustárgy lévén 
pedig bárki kivitelezheti. Az  első 
kiadás 1968-ban jelent meg, mely 
körülmény még egyértelműbbé te-
szi a  mű politikus, kritikus jelle-
gét az  alapjaiban véve értelmetlen 
rendszer objekt-képleteként. Kü-

lönös aktualitása, hogy a  művész 
ugyanannak a  multiplikának egy 
időben két különböző változatával 
szerepel Berlinben és Budapesten. 

A  berlini művészeti élet legen-
dás alakja, René Block ugyan kevés-
bé ellensége a  művészeti piac nak, 
mégis hasonlóan nagy jelentősé-
get tulajdonít a  sokszorosításnak, 
mint Staeck. A  pályáját 1964-ben 
galeristaként kezdő Block hasonló 
motiváció nyomán alapította meg 
két évvel később galériája szom-
szédságában Edition Block né-
ven kiadóját, amely a  nemzetközi 
művészek limitált példányszámú 
objektjeit és grafikáit megjelente-
tő legkorábbi cégek közé tartozik. 

Sokszorosított grafikák, objektek, 
könyvek, hang- és videomunkák je-
lentek meg az Edition Block gondo-
zásában. Blocknak a  sokszorosított 
művészet iránti elkötelezett kezde-
ményezése több esetben is terméke-
nyítően hatott mind tartalmi, mind 
a  technika adta lehetőségek tekin-
tetében számos művészre és művé-
szetük alakulására.

Az Edition Block kiadásában meg-
jelent munkák közül jó néhány 
mára a művészettörténeti kánon ré-
szévé vált. Beuyst René Blockhoz 
is sokéves együttműködés fűzte, 
melynek során olyan emblematikus 
objektjeit tervezte az Edition Block 
számára, mint a Szánkó (1969) vagy 
a Filcöltöny (1970). Block Nam June 
Paikkel való kooperációja is úttö-
rő jelentőségűnek bizonyult, en-
nek eredményeként a  sokszorosí-
tott objektek történetében ő adta 
ki az  első videomultiplikát (Gon-
dolkodó, 1976–1978). Galériáját 15 
év után, 1979-ben bezárta, a kiadó 
azonban folytatta működését, kivé-
ve azt a szűk évtizedet, amíg Block 
a  kasseli Fridericianum igazgatói 
posztját töltötte be. A 2000-es évek 
közepétől ismét aktív szereplője 
a nemzetközi művészeti szcénának.

A Block Edition csoportos kiállí-
tásának egyetlen magyar szerep-
lője Tót Endre. Őt és Lakner Lász-
lót a nyugat-berlini kulturális életet 
felpezsdíteni, a  nemzetközi vér-
keringésbe bekapcsolni kívánó 
DAAD-ösztöndíj segítette hozzá 
németországi emigrációjához. Tót 
1978-ban érkezett Berlinbe, ahol 
megismerte korábbi levelezőpartne-
reit, a  német fluxus-szcéna képvi-
selőit. René Block meghatározó fi-
gurája volt a  színtérnek: kezdetben 
a saját galériával még nem rendelke-
ző DAAD képzőművészeti ösztöndí-
jasainak kiállításait is befogadta, és 
később is aktív szerepet vállalt ezen 
a téren. Tót berlini tartózkodása alatt 
rendszeresen részt vett a Block által 
szervezett társasági eseményeken és 
a galéria tárlatain. 

Az Edition Block nemrég költö-
zött, az  új helyszínen két egyéni 
kiállítást követően került sor erre 
a  csoportos bemutatóra, amelyen a 
kiadó több mint 80 művésze közül 
közel félszázat szerepeltetett. Tót 
Esőálló ideák (2014) című művész-
könyvével vett részt a  multiplikák 
seregszemléjén. A fekete-fehér buda-
pesti esőhelyszínekkel indító könyv 
később kiszínesedő eső-koncepcióit 
egészen 1994-ig mutatja be.

A lassan ötvenéves Edition Block 
repertoárja a  fluxusgeneráció kép-
viselőitől kezdve olyan művészeken 
keresztül, mint Dan Perjovschi, egé-
szen 1970-es születésű alkotókig ter-
jed, amilyen például Alicija Kwade 
vagy Sejla Kameric.

A magyar neoavantgárd reprezen-
tánsainak berlini jelenléte mellett 
talán még aktuálisabb párhuzam, 
hogy a nemzetközi hírnévnek örven-
dő román Dan Perjovschi és a cseh 
Jirí Kovanda nemcsak Berlinben, ha-
nem az OFF-Biennale Budapest (áp-
rilis 24.–május 31.) programjában – 
a Check Your Head, valamint a bécsi 
művészetelméleti és kritikai folyó-
irat, a Springerin projektjeinek meg-
hívott művészeként – Budapesten is 
kiállít.

magyar fanni

Kitekintő

Edition Staeck, Edition Block

Budapesti tavasz, berlini sokszínűség

Edition Block Berlin 
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Altorjay Gábor: Rövidzárlat készülék, 1968
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Tót Endre: Esőálló ideák, 2014
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A 21er Haus kiállítása az  Álmat-
lanul – Az  ágy a  történelemben és 
a  kortárs művészetben címet kap-
ta. Az  ágy bútordarab, iparművé-
szeti tárgy, az  emberi élet minden 
fázisának színtere, régi és új míto-
szok keletkezésének helyszíne, vagy 
ikonográfiai téma. Sőt Yoko Ono és 
John Lennon még politikai fegyvert 
is kovácsolt belőle a „Make love, not 
war!” akcióval. A  kiállítás gazdag 
anyagot sorakoztat fel a reneszánsz-
tól a  kortárs munkákig. Mario 
Codognato vezetésével a  kurátorok 
kilenc téma köré csoportosították 
a műveket: Születés, Szerelem, Ma-
gány, Betegség, Halál, Erőszak, Poli-
tika, Mítosz és az Antropomorf.

Az előtérben egy hajlított, gőzölt 
bükkből készült Thonet bölcsőt lá-
tunk, hogy a  Születés témájával 
lépjünk a kiállításba. Robert Gober 
axonometrikusan torzított, ironikus 
hétköznapi fehér rácsoságy-objektje 
mellett Jota Castro és Sherrie Levine 
gyermekágy-szobrai állnak, és Valie 
Export női torzót ábrázoló Szülő-
ágy installációja. A  falon az  itáliai 
festőnő, Lavinia Fontana Újszülött 
bölcsőben (1583) című festménye, 
talán az első alkotás, amely a gyer-
meket nem apró felnőttként, hanem 
élethűen ábrázolja.

A rendezők a hagyományosan női 
konnotációjú Születés-témát a  nemi 
szerepek megkérdőjelezésével jelení-
tik meg – csak a művek negyedén lá-
tunk nőt. Mikhael Subotzky és Larry 
Clark fényképei férfiakat ábrázolnak 
újszülöttel, Johnnie Shand Kydd pe-
dig egy transzszexuálisok által imi-
tált jelképes szülést mutat be.

Innen az  átriumszerű nagy tér-
be érkezünk. A  két szinten átívelő 

Antropomorf témakör foglalja ke-
retbe a tárlat többi egységét. Az ágy 
itt nem helyszínként vagy háttér-
ként jelenik meg, hanem önálló sze-
repben: metaforaként, mint Rachel 
Whiteread Fekete ágya, Birgit Jür-
gensen Ágy- és Matrac-cipői vagy 
Nari Ward Jacuzzi-ágya, melyek 
használati tárgyakat transzformál-
nak fekvőhellyé. Az itt kiállított mű-
vek másik részében is főszerephez 
jut ugyan az  ágy, mégsem marad 
önálló. Inge Morath és Nan Goldin 
fotói vagy Rachel Howard Consuela 
című műve jelen nem lévő emberek 
nyomait rögzíti. Az  ágyak itt egy-
egy történet színhelyei és egyszer-
smind narrátorai.

A legkorábbi bemutatott darab 
egy erotikus jelenet Pompejiből, 
amely az i. sz. I. századból szárma-
zik, és egy bordélyház cégére volt. 
A  művet is magába foglaló Szere-
lem témakör adja a legnagyobb me-
rítést. A  gyönyör témáját Agostino 
Carracci, Rembrandt és Harunobu 
Suzuki metszeteitől Picasso és Ge-
org Baselitz munkáin át számtalan 
médiumban ábrázolták, itt az  ágy 
az erotikus aktus, a drogozás, a tár-
sadalmi összetartozás vagy a művé-
szi alkotás helyszíne is lehet.

A Magány a művek egy részén – 
ahol az  ágy és a  test összetartozik 
– erotikus motívum, mely külső 
megfigyelő, voyeur jelenlétét felté-
telezi. Ilyenek Johann Baptist Reiter, 
Gustave Courbet, Lucian Freud pi-

henő női, a  tetovált karú férfi Nan 
Goldinnál és az ágyon fétistárgyak-
kal felkantározott nő Helmut New-
ton fotóján. Nobuyoshi Araki fény-
képén az  ágyhoz kötözött modell 
egyenesen a szemlélő szemébe néz.

A halálhoz vezető utolsó témakör 
a Betegség. Az ágy leginkább beteg-
ség közben válik tudatos életterünké. 
Goyától kezdve Alfred Kubinon és 
Maria Lassnigon át Miles Aldridge-
ig ível át a betegség személyes meg-
élését megjelenítő képek sora. A kór 
legtöbbször önálló, fenyegető és oly-
kor antropomorf élőlényként jele-
nik meg, máshol – mint Lassnignál 
– a beteg test ábrázolásával. Lucinda 

Devlin fotográfiái a betegség és a ha-
lál közötti átmenetet jelenítik meg – 
annak ellenére, hogy nem kórház-
ban, hanem fürdőhelyeken készített 
felvételek. A  kórházra emlékeztető 
környezetben sorakozó üres ágyak 
a  betegség mögött a háttérben min-
dig jelen levő halált idézik meg.

A Halál termét Jimmie Durham 
és Damien Hirst installációi mellett 
halotti dokumentumfotók uralják. 
Míg Durham Ágyban alvó kő ott-
hon című munkája a halál súlyával 
foglalkozik a szó szoros értelmében, 
addig Hirst tárgyegyüttese (A hip-
nózis ijesztő hatásai egy haldokló-
ra) kirobbanó színekkel mutatja be 

a művész elképzelését a halál pilla-
natáról. Az elmúlást szublimáló al-
kotások mellett megrendítő látni 
az  idős halott férfi portréját Klimt-
től, illetve az ismert személyiségek-
ről (Proust, Schiele, Rudolf trónörö-
kös, Lehár Ferenc) halottas ágyukon 
készült fotókat.

A felső szinten az  ágy társadal-
mi aspektusait összegyűjtő témá-
kat találjuk. A Politika és az Erőszak 
műveit nem is egyszerű megkülön-
böztetni egymástól. Míg az  utób-
bi termében a  gyilkosság pillanatát 
(Artemisia Gentileschi: Judith) és 
vérben ázó testeket láthatunk (Her-
mann Nitsch, Otto Muehl és Lud-
wig Hoffenreich 3. akciója), addig 
az  előbbiben gondosan tervezett, 
halálbüntetéshez használt ágyak je-
lennek meg (Lucinda Devlin fotói).

A Politika a  Mítoszhoz is kap-
csolódik. Megtekinthetjük Wins-
ton Churchill és Marie Antoinette 
ágyát. Ezek üresek, történelmi do-
kumentumok. A  témához tarto-
zó többi fotó ünnepelt híressége-
ket ábrázol ágyban: például Erich 
Salomon képén Marlene Dietrichet, 
aki Hollywoodból telefonál Berlin-
ben lévő lányának. A „mítosz képei” 
többnyire beállítottak, mint Francis 
Picabia műtermi portréja. Az ágyak 
itt azt sugallják, hogy fontos szemé-
lyiségek intimszférájába nyertünk 
bebocsátást.

A tárlat értékes vonása, hogy ren-
dezői törekedtek a mindkét nembeli 
művészek kiegyensúlyozott szerepel-
tetésére. Ritkán láthatunk ennyi re-
neszánsz festőnőt egy tárlaton. Már 
csak ezért is érdemes ellátogatni 
Bécsbe. (Megtekinthető június 7-ig.)

calBucura laura

Kitekintő

21er Haus, Bécs

Schlaflos – Álmatlanul

Robert Polidori: Marie Antoinette hálószobája, 2006
c-print, 127×168 cm
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Phillips Collection, Washington

A poliéder és Lear király találkozása D. C.-ben
A Phillips-gyűjtemény időszaki ki-
állításának címéül választott Embe-
ri egyenletek találóan reprezentálja 
Man Ray dadaista-szürrealista – kri-
tikusai szerint egyidejűleg racionalis-
ta és realista – művészetének kvint-
esszenciáját. Mindemellett a  tárlat 
Shakespeare-t és a matematikát egy-
másra vetítve szemlélteti a varrógép 
és az esernyő boncasztali randevújá-
nak alaptézisét.

A kiállítás – melyen az idézett, kor-
szakteremtő Lautréamont-mondatot 
illusztráló kollázs is szerepel – azt 
a  23 festményből álló sorozatot he-
lyezte a  szürrealizmus egyik vezér-
egyénisége, az orosz emigráns zsidó 
családból származó, Philadelphiában 
született művész munkái közül a kö-
zéppontba, amelyeken a  holokauszt 
elől Párizsból Hollywoodba térő Man 
Ray a  térbeli idomokat Shakespeare 
drámáinak megfeleltetve értelmezte 
újra korábbi, matematikai vonatkozá-
sú fotóit.

A boncasztali mondatot egyéb-
ként egy elméleti írásban szintén ki-
bontó Max Ernst 1934-ben mutatta 
meg az 1921-től Párizsban élő, első-
sorban fotográfiával foglalkozó Man 
Raynek az Henry Poincaré Intézet 
különös, a XIX. század végén gipsz-
ből, fából, drótokból, papírmaséból 
készült gyűjteményét, melynek da-
rabjai mind egy-egy matematikai 
egyenletnek feleltek meg – három 
dimenzióban. Ray a  tárgyak mögött 
álló számtani felvetéseket nem ér-
tette, de lenyűgözte, ahogy az abszt-
rakt ideák vizuális, a maguk módján 

esztétikai objektumokban öltenek 
testet. 1936-ben Christian Zervos 
felkérésére a Cahiers d’Art egyik te-
matikus számának, mely a matema-
tika és az absztrakt művészet kapcso-
latát taglalta, Matematikai tárgyak 
címmel fotókat készített a  kísérteti-
es szépségű téridomokról. Drámai 
fény- és háttérkezelő technikájának 
köszönhetően szuggesztív, meglepő, 
emberi formákra emlékeztető, néhol 
kényelmetlen összhatású képek szü-
lettek, melyek végül a  folyóirat mel-
lett több fontos szürrealista kiállítá-
son – Londonban, majd a New York-i 
MoMA Fantasztikus művészet, dada 
és szürrealizmus című tárlatán is 
szerepeltek. A  de facto racionális, 
matematikai alapú, ám bizarr, szür-
reális formák nagy karriert futottak 
be a korszakban.

A néhány esztendő múlva, a negy-
venes években az  Egyesült Álla-
mokba hazamenekülő művész az 

objektmunkák mellett visszatért 
a  festészethez, és korábbi emblema-
tikus fotóinak elkészítette olaj-pa-
rafrázisait. 1947-ben rövid időre Pá-
rizsba utazott, hogy kényszerűen 
hátrahagyott műveit új lakhelyére, 
Hollywoodba szállíttassa. Ezek közt 
szerepeltek a  Matematikai tárgyak 
is, melyek – a  háború tapasztalatá-
val gazdagodva – újabb ihletforrássá 
váltak: elkészült a 23 vászonból álló 
Shakespeare-i egyenletek sorozat.

A Man Ray fotóival szemben kevés-
bé méltatott festmények középpontba 
állítása – a  sorozatból 17 darab sze-
repel a  kiállításon – mellett az  iga-
zán üdítő élmény, hogy az évtizede-
ken és kontinenseken átívelő alkotói 
folyamat rekonstruálására a  festmé-
nyek és az  eredetijükként szereplő 
fotók mellé kikérték a Poincaré Inté-
zettől a XIX. századi téridom-model-
leket is. Igaz, ezek már szerepeltek 
Man Ray-tárlaton – például 1998-ban, 

Párizsban, a Grand Palais-ban rende-
zett életmű-kiállításon –, de nem eny-
nyire központi hangsúllyal, és nem 
a  Shakespeare-i egyenletek sorozat 
darabjaival együtt. A modellek és utó-
életük ilyen mélységű együttes vizs-
gálatára eddig nem volt mód.

A kiállítás öt felvonásban – térben – 
helyezi kontextusba a  Shakespeare-i 
egyenleteket. Az első az 1930-as évek 
közepének vonatkozó párizsi művész-
közhangulatát mutatja be – André 
Breton beszélgetése Man Rayjel –, s 
azt, hogy hogyan talál rá Man Ray 
a matematikai idomokra. A második 
a  hollywoodi időszak Shakespeare-
festményeit és a sakktémát járja kör-
be. A  harmadikban Man Ray kar-
rierjének egyéb tárgy–fotó–festmény 
hármasait ismerhetjük meg – köztük 
sok „Rayograph”-ot is. A negyedik azt 
kíséri figyelemmel, hogyan születtek 
anatómiai és erotikus asszociációk 
a  matematikai vonatkozású tárgyak-

ból – azaz hogyan humanizálta a tár-
gyat és dehumanizálta az emberi tes-
tet munkáiban Man Ray; az  ötödik 
pedig a  XX. század művészet–tudo-
mány-mátrixában helyezi el a címadó 
festményeket.

A geometriai térobjektumokkal in-
dító kiállítás az  életmű több híres, 
a  tárlaton felsorakoztatott darabját 
is erősen a matematika fénytörésébe 
helyezi. A 70 fotót, 25 festményt, 8 
asszamblázst és ready made-et, vala-
mint a  25 eredeti matematikai mo-
dellt felsorakoztató tárlat a  Duncan 
Phillips egykori lakásában kialakí-
tott múzeum intim tereiben benső-
séges viszonyba hozza a  látogatót 
a  legendás műtárgyakkal. Ez csak 
elősegíti Man Ray különleges, ele-
gáns erotikájú munkáinak befogadá-
sát – természetesen látható az Ingres 
hegedűje is –, melyek így közvetlen 
anatómia i asszociációs viszonyba ke-
rülnek a XIX. századi matematikusok 
téridomaival. A tárlat a BBC által ké-
szített dokumentum-interjúval zárul: 
a  84 éves mester végszavában élete 
és munkássága legfontosabb eleme-
ként a  nőket jelöli meg. Így az  Em-
beri egyenletek íve a  matematikától 
az emberi természet művészi alaptör-
vényeinek is tekinthető shakespeare-i 
alaptételeken, a  drámákon keresztül 
az  élet nagy alapegyenletéig nyúlik. 
(Megtekinthető május 10-ig; június 
11. és szeptember 20. között a  Ny 
Carlsberg Glyptotekben, majd októ-
ber 20. és 2016. január 23. között 
a  társrendező Israel Museumban.)
 nagy mErcédEsz

Kummer felület nyolc dupla ponttal,  
gipsz, fém, 18×28×15 cm, 1900 körül

Man Ray: Matematikai tárgyak, 1934–1935 
zselatin ezüstnyomat, 22×18 cm

Man Ray: Shakespeare-i egyenletek, Lear 
király, olaj, vászon, 46×61 cm, 1948 
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Autóválasztás
   Új vagy használt? 
Igények és lehetőségek feltérképezése

   Hogyan használjuk ki a technikai újításokat?  
Kínálat, biztonság, üzemeltetés

Finanszírozás
   Vásárlás, hitel vagy lízing? 
Üzleti és adózási szempontok, 
jogszabályváltozások

Üzemeltetés
   Flottakezelés házon belül vagy külsős cég 
bevonásával? 
Biztosítás, adózás, üzemanyag, szervizelés.

Early Bird
konferencia.hvg.hu

Jelentkezés és további részletek:29 900 Ft+áfa/fő, amely a HVG Cégautó 2015 című különszámot  

és a vendéglátás díját is tartalmazza.Részvételi díj  

2015.06.03.
9.00-17.30

Időpont:

drivingcamp
Helyszín:

Zsámbék, Drivingcamp út 1.

és vezetéstechnikai gyakorlatok 
Európa legszínvonalasabb pályáján

TESZTVEZETÉS

május 3-ig 20%-os kedvezmény!*
*A kedvezmény érvényesítéséhez a jelentkezéskor a 
Megjegyzés rovatba írja be: HVG20

konferencia.hvg.hu

2015.06.03.

drivingcamp
Zsámbék, Drivingcamp út 1.

Cégautó 2015.
Flottamenedzsment, 
gazdaságos üzemeltetés 
és technikai innovációk

Flottakezelés házon belül vagy külsős cég 

Biztosítás, adózás, üzemanyag, szervizelés.
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