
Xviii. évfolyaM – 6. száM

A magyar művelődés nem bővel-
kedik képzőművészet-értő, külö-
nösen nem az  iránta elkötelezett 
írókban. Sok oka van ennek. Az állí-
tólagos magyar verbális hagyomány, 

amely a nemzeti művelődés kezde-
teire megy vissza, amikor is a nyelv, 
az  irodalom vitte a  vezérszerepet. 
Az  ebből következő iskolai okta-
tás, melynek humán része a mai na-

pig irodalomcentrikus. Aztán a ma-
gyar polgárosodás felemás története, 
amelyet megtört az első világhábo-
rú, és szinte teljesen elsöpört a má-
sodik. Ahogyan a  Nyugat és köre 

bizonyos veszteségekkel, de áteve-
zett a Horthy-korba, úgy a Nyolcak 
és a Kassák-kör elvesztette erejét és 
kisugárzását. A  megszakadó kon-
tinuitás, a  minduntalan kényszerű 
újrakezdés is gátolta, hogy a képző-
művészet nyelve akár a  művelt ér-
telmiség körében is olyan magától 
értetődő legyen, mint az irodalomé.

Az írók többsége bizonytalanul 
mozog a festészet jelenségei között, 
ezért inkább tartózkodik tőlük. 
Amint a rendkívül kreatív és korsze-
rű Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítá-
sa mutatja, Füst Milán esete kivétel.

21 évesen fedezi fel magának Gu-
lácsyt, szellemi rokonának érzi, és 
ír róla. Igaz, az  írót az  ifjúkorban 
kezdődött és mindinkább elmélyü-
lő érdeklődés mellett több szem-
pontból is kivételes házassága se-
gítette hozzá, hogy a  megszeretett 
műveknek és tárgyaknak ne csak 
szemlélője, hanem olykor birtoklója 
is lehessen. A jómódú és tehetséges 
üzletasszony, Helfer Erzsébet tette 
lehetővé, hogy Füst távol tarthas-
sa magát a  külvilág, a  történelem 
eseményeitől. „Életrajzom nincs is, 
csak munkarajzom van” – vallotta. 
Némiképp időn kívül élt és dolgo-
zott. Tükröződött ez a gyűjtemény 
létében és megjelenésében is. „Az 
utolsó nagypolgári lakás” – mond-
ták róla, s ez a műkincsekkel, drá-
ga bútorokkal teli hely 1958-tól egé-
szen 1986-ig, az  özvegy haláláig 
maradt így. A költőt körüllengő rej-
télyek közé tartozik, hogyan létez-
hetett ez az  együttes évtizedeken, 
diktatúrákon és költözködéseken 
át sértetlenül, anakronisztikus zár-
ványként. 

(folytatás a 3. oldalon)
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Tornyai János Múzeum

A kis nagy
ember

Barcsay Jenő művészi értelem-
ben nem volt forradalmi alkat, 
nem fordított hátat radikálisan 
a  hagyományoknak, csendes 
és alapos következetességgel 
épített pályája révén azonban 
jelentőségéhez kétség sem fér.

Életrajzából hiányoznak a 
drámai elemek, pedig elvonul-
tak mellette a XX. század viha-
rai, de ő nem fordult se balra, 
se jobbra, csak szembe a  festő-
állvánnyal, véleménye mégis 
ott van a  vásznain. Harminc 
évig tanított a Képzőművészeti 
Főiskolán, írt három könyvet 
(Forma és tér, Ember és drapé-
ria, Művészeti anatómia – és 
van, akit ezek irányítottak a 
műveihez), ennek ellenére a szó 
klasszikus értelmében nem szá-
mít iskolateremtőnek, áttétele-
sen mégis az lett. Már életében 
megnyílt Szentendrén a műveit 
bemutató múzeuma, ezért nem 
érezhette úgy a  szakma, hogy 
máshol, külön nagy bemutatót 
kellene rendezni az  oeuvre-
ből. Ennek vetületében jelentős 
a  Tornyai Múzeum vállalkozá-
sa, ahol a  KOGART szervezé-
sében a  közgyűjteményektől 
kölcsönözhető anyagot jelentős 
számú magántulajdonnal egé-
szítették ki, s így e tágas összeg-
zés újra megerősítheti: Barcsay 
evidencia.

Pályakezdése menetrendsze-
rű; a  főiskolán az  első két év-
ben Vaszary, később Rudnay a 
mestere. Utóbbi magával viszi 
a dél-alföldi művésztelepekre, 
előbb Makóra, majd Hódme-
zővásárhelyre és Mártélyra, itt 
ismerkedik meg 1925-ben End-
re Bélával, amit hosszan tartó 
barátság követ. Koszta Józseffel 
(pedig akkor már ő is a szentesi 
tanyáján élt) nem ezen a  vidé-
ken, hanem Párizsban talál-
koztak, Tornyaival pedig majd 
később. Minden adva volt tehát 
egy Munkácsy-hagyományokon 
nyugvó induláshoz. Nem is tör-
tént másképp.

(Folytatás a 8. oldalon)

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Az író gyűjt

Körkérdés az első OFF-Biennále Budapest után

Alternatíva, remény és túlélés
Mivel az OFF programjai több mint 
egy hónapig tartottak, és igen nagy 
számban valósultak meg városszer-
te, aligha akad kritikus, aki az ösz-
szes kiállítást és eseményt látta 
volna. Ezért az értékeléshez a kör-
kérdés formáját választottuk. Ki-
lenc kérdést tettünk fel azzal, hogy 
nem feltétlenül várunk választ 
mindegyikre. A  válaszadók: And-
rás Edit művészettörténész, kriti-
kus, MTA BTK Művészettörténeti 
Intézet; Birkás Ákos festőművész; 
Maja és Reuben Fowkes művészet-
történész, kurátor, Trans local Ins-
titute Budapest; Hegyi Dóra mű-
vészettörténész, tranzit.hu; Timár 
Katalin művészettörténész, kurá-
tor, Ludwig Múzeum.

– Milyen előzetes várakozásokat 
keltett benned, amikor tudomást 
szereztél az  OFF-ról, és beváltot-
ta-e ezeket a reményeket?

Maja és Reuben Fowkes: – Ami-
kor először hallottunk az OFF elin-
dításának ötletéről, rögtön a  hívei-
vé váltunk, mivel a  kortárs szcéna 
igen rövid idő alatt földrengésszerű 
változásokon ment át. A  közvetlen 
tiltakozások időszerűek voltak, de 
nagyobb léptékben hatástalannak 
tűntek, ezért egy „itt vagyunk, és 
tudjuk, mit teszünk” jellegű kollek-
tív állításra feltétlenül szükség volt. 
Ebben az értelemben az OFF megje-
lenése világosan demonstrálta a he-
lyi színtér erejét és rugalmasságát.

(folytatás a 6. oldalon)

Berény Róbert: Weiner Leó portréja, olaj, vászon, 63×79 cm, 1911, a Füst Milán Fordítói Alapítvány tulajdona
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A design jósai
A Gaité lyrique kiállítása Párizsban

Philippe starck: Gold Gun table lamp, 2005

23. oldal

Kísérleti helyzetek
Nyomkövetés Lakner Lászlóval: pop art, fotórealizmus

és koncept
lakner lászló: száj, 1969

10–11. oldal

Művészeti vásárváros – erős 
múzeumi alapokon

A köz- és magángyűjtemények építik és élvezik 
az Art Basel sikerét
12–13. oldal 

Minél idősebb, annál erősebb
Tárlat a Magyar Nemzeti Galériában
Qi Baishi: Üres vázába denevér száll, é. n.
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Kiállítás

Koroknai Zsolt művészeti stratégiá-
ja már hosszabb ideje a  kisajátítás, 
az  idézet és az újrahasznosítás foga-
lomkörén belül mozog. Lényegében 
doktori disszertációjának vezérmotí-
vuma is ezekre a tipikusan posztmo-
dern fogalmakra épül, melyeket saját 
alkotásain keresztül tesz gyakorla-
ti próbatereppé, illetve olyan nyelvi 
modellé, amely a kortárs magyar mű-
vészetben egyúttal alapmintaként is 
szolgál a jelzett fogalmak valós kiter-
jesztésének módszertanához.

Bármelyik művészeti ágból vagy 
műfajból indul is ki – legyen az egy 
ismert installáció, egy már eljátszott 
performansz, vagy egy régvolt ak-
ció –, Koroknai számára döntően 
meghatározó a  művészettörténeti 
utalások és forrásmunkák szakrális 
jellege. Akár úgy, hogy a  szakrali-
tás általános fogalmára hivatkozik, 
akár úgy, hogy az  egyén belsőleg 
kiművelt szakralitását próbálja ki-
bontani. Ha a  művészet mágikus 
mivoltából indulunk ki, elmondhat-
juk, hogy a művészet eleve fel van 
vértezve szakrális tulajdonságok-
kal, és a kérdés csak az, melyik kor-
ban domborodik ki benne erőtelje-
sebben vagy kevésbé észrevehetően 
az  isteni, illetve a  szentséges motí-
vuma – örökösen küzdve a profán-
nal, a közönségessel.

Ha visszatekintünk az elmúlt év-
tizedekre, megállapíthatjuk, hogy 

a  hétköznapiság meglehetősen át-
itatta lelkivilágunkat, különös mód 
épp a vizuális beszédmódok révén, 
ugyancsak meggyengítve a szentség 
történeti feladatának akadálytalan 
kiteljesedését. Egy ilyen helyzetben 
szinte lehetetlen próbálkozásnak 
tűnik, hogy az  alkotó a  legkorsze-
rűbb nyelvi eszközökkel idézze 
meg a szakralitást, melyet általában 
a vallási gyakorlattal hozunk össze-
függésbe, a  vallási gyakorlattal pe-
dig – hajlamosak vagyunk úgy vélni 
– nem illeszthető össze a  jelenkori 
művészet nyelvi eszköztára.

Koroknai Zsolt erre igyekszik rá-
cáfolni, és ezt az ideát keresi mások 
műveiben is: rájuk hivatkozik, őket 
idézi, belőlük merít és velük von 
párhuzamot a  munkáiban. Egyik 
ilyen munkája a  Chris Burden-
replika, az 1974-es Trans-fixed című 
performansz újraértelmezése, mely-
nek során az  amerikai művész egy 
Volkswagen gépkocsi hátuljára kö-
tözte magát kereszt alakban. Korok-
nai a  saját életéből keres társítható 
alapgondolatot, melyet szintén a gép-
jármű motívumában talál meg, emlé-
keztetve, hogy 1988-ban hozzáfogott 
egy Volkswagenből átalakított, mű-
tárgyként funkcionáló jármű kidol-
gozásához, melynek építését vezek-
lésként, transzcendens élményként 
fogta fel. Ezt a  mozzanatot jelképe-
sen úgy köti össze Burden nevezetes 
akciójával, hogy maga is odakötteti 
a kezét a gépkocsihoz.

A gépjármű Koroknai életének 
elválaszthatatlan része. Benne jár-
ja a  művészet útjait, installációi 
anyagait és munkaeszközeit szál-
lítva. Nem oly mértékben lakótere, 
mint volt például Abramovicnak és 
Ulaynak a  kéz alatt vásárolt rend-
őrautó, de mindenképp visszavezet 
bennünket a művész gyermekkorá-
ba, amikor anyja díszítésként rózsá-
kat festett a kisablakos Volkswagen-
re. Ez a motívum később több ízben 
is markánsan megjelenik Koroknai 
munkáiban. Nem véletlen, hogy 
a kiállítás megnyitására néhány nap-
pal pünkösd előtt, az  úgynevezett 
Terminus kiterjesztéseként került 
sor. (Megtekinthető június 14-ig.)

Szombathy bálint

Ha a  magyarországi képzőművé-
szeti közelmúlt művészettörténeti 
feldolgozása a  hatvanas–hetvenes 
évekről lassan áthelyezi súlypont-
ját a  nyolcvanas évekre, óhatatla-
nul és erőteljesen felvetődik majd 
a  kérdés, mit tett láthatóvá és mit 
rejtett el a Hegyi Lóránd által beve-
zetett új szenzibilitás fogalma. Ho-
gyan sikerült az évtized elején egy 
német, olasz és amerikai mintára 
kialakított kategóriába belesűríteni 
mindazt, ami néhány évvel koráb-
ban még széttartónak tűnt, és ho-
gyan volt lehetséges, hogy a  meg-
jelölés néhány év elmúltával már 
kényszerítő módon, abroncsként 
szorította össze az  ismét szétválni 
látszó tendenciákat? A magyar kor-
társ képzőművészet egy időre lát-
hatóvá vált a  világ egy részében, 
de ennek ára volt. Ezzel egyidejű-
leg ugyanis számos pozíció valódi 
értéke tűnt el a  túlságosan hosszú 
életpályát befutott megjelölés mö-
gött, hogy azután a rendszerváltás 
környékén a társadalmi problémák-
tól elforduló, szubjektív és „medita-
tív” művészet igazi anakronizmus-
sá váljon.

A mából nézve úgy tűnik, az új 
szenzibilitás fogalma által talán 
leginkább eltakart életmű Mulasics 
Lászlóé. Lehet, hogy az  eltakarás 
nem is megfelelő kifejezés, hiszen 
Mulasics munkássága segédfogal-
mak nélkül is jól átlátható, leírható, 
a nyolcvanas évek második felében 
bekövetkezett technikai fordula-
ta pontosan követhető. Ekkorra jut 
el az  enkausztikához, a  viaszfes-
téshez, amely művészetének meg-

határozó eleme lesz, s amellyel 
már nagyrészt el is szakad a  ko-
rábban valójában alig megérintett 
transzavantgárd világtól. Geomet-
rikus formákból, részletelemeiben 

felismerhető tárgyakból építke-
ző motívumrendszer, a  különfé-
le anyagok – újságok, papír, szén 
– egymás mellé helyezése jellem-
zi ebben az  időben festészetét. Ha 
most végigtekintünk a nyolcvanas–
kilencvenes évek fordulója körül 
készült, a Raiffeisen Galériában ki-
állított képein, akkor már az a szi-
lárd benyomásunk támadhat, hogy 
mindez jóval több, mint érzékeny-
ségre kihegyezett művészet. Nem-
csak meglepő színeket, világoské-
ket és aranyat látunk kiragyogni 

a barnás tónusokból, hanem megfi-
gyelhetjük a formák saját rendszerű 
következetességét is. Mintha a mű-
vész pontosan meg tudná mondani, 
hol a határ az egyszerűen dekódol-
ható tárgy és az  absztrakt alakzat 
között. Mintha egyértelműen meg 
tudná húzni a vonalat az általa egy-
más mellett létrehozott felületek és 
terek között. Mintha előre el tudná 
dönteni, milyen arányok nyomán 
tekintünk valamit a  külső valóság 
leképezésének vagy a  belső világ 
tükörképének.

Az egyszerre több technikával – 
ceruzával, akvarellel, temperával, 
ragasztásokkal vagy olajfestékkel 
– készült munkák különös egyen-
súlyi állapotot jelenítenek meg. Va-
lójában nincs külső referenciapont-
juk, nem tudjuk meg, mihez képest 
tekintjük őket arányosnak. Talán 
leginkább Tàpies munkáira emlé-
keztetnek, de sokkal kevesebb ben-
nük a szenvedély, hiányzik belőlük 
a  felületek nyersessége. Mulasics 
egy ornamentikai rendszer elemeit 
rendezte papírra, többféle kultúra 
emlékezetdarabjaiból készítette el 
művészi szótárának néhány emble-
matikus darabját. A nagyobb egész 
kidolgozására nem volt lehetősé-
ge; Mulasics László tragikus kö-
rülmények között 47 éves korában 
elhunyt. Művészete életében nem 
bontakozhatott ki az új szenzibili-
tás fogalmának köréből, csaknem 
másfél évtizeddel a  halála után 
már jobban látszik magányos kép-
teremtő ereje. (Megtekinthető jú-
nius 14-ig.)

mélyi JózSef
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a rangsor ördöge
Négy éve jó ötletnek tűnt; ahogy mondani szokás: „voltak viták”, de 
aztán megszületett a Magyar lista. Beváltotta a marketingcélokat, 
figyelmet generált, nemcsak a belterjes szaksajtó foglalkozott vele, 
hanem még a Gabi-Mami Magazin örökébe lépett lapok is, bár a lis-
tán szereplők 90 százalékáról – feltehetőleg – sohasem hallottak. fé-
lig komoly, félig játékos dolognak indult, és a reakciók meg is feleltek 
ennek: legalább annyian „szívták mellre”, ahányan szórakoztatónak, 
esetleg nevetségesnek tekintették. vagyis – mondjuk – a hiúságukat 
vele legyezők, a csalódottak és a dolgot elutasítók mellett legalább 
annyian voltak, akik némi humorral, iróniával viseltettek iránta.

azóta sok minden megváltozott a  hazai művészeti színtéren; 
az utóbbi években nem sok alkalom akadt a vidámságra, egyre töb-
ben elveszteni látszanak még megmaradt nevethetnékjüket is. eb-
ben a  helyzetben nem lehet félvállról venni a  listával kapcsolatos 
fenntartásokat. Például hogy a lista úgy tesz, mintha létezne itt egy 
olyan tér, amiben pozitív és negatív erők hatnak, és ez a dinamika 
a  szcéna elevensége volna. de nincs már ilyen közös tér, atomjai-
ra, vagy legalábbis egymás mellett elbeszélő világokra hullott, és „a 
nagy büdös semmiben” (à la Örkény) kering minden összefüggés 
nélkül. aztán hogy a  lista egybemossa a  szakmai teljesítményt és 
a politikai hatalmat, és ezzel akaratlanul nemcsak legitimálja, hanem 
promotálja is a politikai szereplőket. akik szakmai erőt képviselnek, 
viszolyognak attól, hogy azonos platformra kerültek az előbbiekkel.

és épp akkor, amikor efféle, „játékosnak” aligha mondható kérdé-
sek vethetők fel, a sokak által elirigyelt lista újabb listákat generál. két 
fordulóban művészeket listáz a kommunikációs ügynökség; 1975-ös 
toP 10-et állít össze az egyetemi tanszék; (kétélű) kritikai éllel beton-
portrék készülnek a listán szereplőkről az alternatív biennále alkalmá-
ból, és a  lista listáján dolgozik a kortárs művészeti intézet (a listán 
szereplőket szavaztatja meg a magyar festők, grafikusok, szobrászok 
listáját létrehozandó). az ősi dakota közmondások szerint: „egy bo-
lond százat csinál”, és „Mutasd a listádat, megmondom, ki vagy!”

Umberto eco könyvcíme valósággá vált, a színteret eluralta a lista 
mámora. de valójában ezek a listák rangsorok. a listák a rajtuk fel-
sorakoztatott dolgok mellérendelt viszonyán alapulnak, a rangsorok 
azonban alárendelt viszonyba állítják szereplőiket: minden rangsor 
lista, de nem minden lista rangsor. de ha a listának mámora, akkor 
a  rangsornak ördöge van: ahogy fogy a  humor és a  játékosság a 
környezetéből, úgy veszi át a helyét a  rivalizálás, a  féltékenység és 
a hübrisz.

Csók: István

K.A.S. Galéria, Budapest

Terminus

Raiffeisen Galéria, Budapest

Régi, érzékeny művészet

Koroknai Zsolt: Az én bölcsőm az első 
autóm, installáció, videó, 3' 45, 2003–2015

Mulasics László: Cím nélkül, 1994
vegyes technika, papír, 76,5×56,5 cm
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Kiállítás – Hír

Lemondott a Képzőművészeti Egyetem rektora
Elfogadta Somorjai-Kiss Tibor, az MKE rektora augusztus 31. hatállyal beadott 
lemondását az emberi erőforrások minisztere. Korábban a szenátus hét tagja 
levélben kérte a szakminisztert és a felsőoktatásért felelős államtitkárt, intéz-
kedjenek, mivel nem folyik szakmai párbeszéd a vezetés és az oktatók, illetve 
a hallgatók között, nincs stratégia és nincs vezetői koncepció, a rektor csak 
sodródik az eseményekkel, feszült a légkör, ellehetetlenült a szakmai munka.

A Capa-nagydíj ösztöndíjasai
Kudász Gábor Arionnak Az emberi lépték, Sopronyi Gyulának Kilencven 
perc, valamint Stiller Ákosnak Roma Biblia című pályaművéért ítélte oda a 
Capa-nagydíj zsűrije a fejenként 500 ezer forintos támogatással járó ösztön-
díjat. A pályázat második szakaszában közülük kerül ki a Capa-nagydíj cím 
nyertese, aki október 22-én, Robert Capa születésének 102. évfordulóján 
további 3 millió 500 ezer forintot vehet át. 

Szobrász Műhely
Az új budai KULTI-Karinthy Szalonban Bondor Csilla, Gálhidy Péter és 
Menasági Péter kiállításának megnyitója alkalmából létrejött a Szobrász Mű-
hely. Amellett, hogy ez a művészek állandó műterme lesz, frissen végzett 
szobrászokat indít el pályájukon, és a művészet iránt érdeklődők előtt nyitott 
műteremként is működik majd. Az alapítók tárlata június 19-ig látogatható.

Wallenberg-emléktábla a Keleti Károly utcában
Sugár János szobrászművész és Palotai Gábor grafikus Raoul Wallenberg előtt 
tisztelgő emléktábláját avatták fel május 22-én a Keleti Károly utca 26-os szá-
mú háznál: itt festette meg ugyanis Dombrovszky László festőművész (1894–
1982), a zebegényi művésztelep egyik alapítója az egyetlen hiteles portrét az 
embermentő svéd diplomatáról, aki 1944 őszén többször is modellt ült neki.

Emlékek tava
Folyamatosan működő nonprofit kortárs galériával egészül ki az egykor foga-
dóként, valamint dézsma- és borospinceként működő szentbékkállai Pegazus 
épületkomplexum. Az új kiállítóhely az Emlékek tava című tárlattal indul 
útjára július 11-én, Aknai Katalin művészettörténész és Alföldi Róbert közös 
performanszával. A kurátorok kérik, hogy június 15-ig aki csak teheti, küldjön 
nekik régi balatoni fotókat, a Balatonnál írt naplókat, képeslapokat, amelyek 
installatív formában helyet kapnak a kiállításon (emlekektava@gmail.com). 

Fundamenta–AMADEUS díjazottak
Ecsedi Zsolt III. éves szobrász és Monory Ráchel II. éves festő hallgatónak ítélték 
oda az idén a Fundamenta–AMADEUS Hallgatói ösztöndíjat. A tíz egyszeri 
Kisalkotói Díjat Dér Adrienn, Dovák Melinda, Hegyi Beatrix, Kárándi Tünde, 
Kovács Brigitta, Molnárné Hajgató Terézia, Végvári Gergely, Zeleiné Mucza 
Viktória, Kala Bence festő és Nyári Flóra szobrász szakos hallgatók, az aktuális 
ösztöndíj-kiállítás plakáttervére kiírt grafikai ösztöndíjat Kolonusz János I. éves 
hallgató nyerte.

HELYI JÁRAT
július 16-18.
Bánkitó Fesztivál

A tranzit.hu idén ötödik alkalommal, a Csakoda művészcsoporttal 
vesz részt a Bánkitó Fesztiválon. A Helyi járat a lokalitás egzoti-
kumára nyitott mindenkori résztvevő megfi gyelő túl-buzgalmát 
teszi nevelő célzatú paródia tárgyává.
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partnerkereső fórum

június 16., 16 óra 
Majakovszkij 102 - tranzit.hu I 1068 Budapest, 
Király u. 102., 1/1.

A pályázatra olyan projekt-terveket várunk, melyekhez 
művészek már találtak befogadó intézményt.  Az ese-
mény célja, hogy a művészek és az iskolák együttműkö-
déseket alakíthassanak ki. 

A pályázat leadási határideje: június 30. 
Bővebben: http://hu.tranzit.org

MŰVÉSZEK
AZ ISKOLÁBAN 2015
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(folytatás az 1. oldalról)
A házaspár Vércse utcai házát 1945-
ben bombatalálat érte, ám úgy tet-
szik, minden műtárgy, dokumentum 
sértetlen maradt. Titok az  is, hogy 
miközben neves magángyűjtemé-
nyeink anyaga náci és szovjet hadi-
zsákmány része lett, a  Füst–Helfer-
kollekció megmenekült. Kérdés 
persze, hogy az ismert korai magyar 
szerzeményeken kívül a  XVI–XVIII. 
századi külföldi művek a  világhá-
ború előtt, vagy utána kerültek-e 
az anyagba. A kiállítás erre nem ad 
választ. 

Jelentőségében ez a műtár gy együt-
tes nem hasonlítható a háború előt-
ti nagypolgári gyűjteményekhez, bár 
összességében 374 darabot számlál, 
s ebből csak száz kiállított mű alap-
ján ítélhetünk. Különlegességét in-
kább az adja, hogy – ritka mód – iro-
dalom és művészet találkozik benne. 
Kétféle attitűd mutatkozik: a magyar 
művek többsége baráti, ismeretségi 
kapcsolatok gyümölcse, míg a  régi 
itáliai, francia és spanyol rész bizo-
nyára megfontolt vásárlás eredmé-
nye. A  kettő közt szinte nincs kap-
csolat, nem látszik semmilyen átfogó 
stiláris vagy eszmei összefüggés. Ki-
véve talán a magyar várak XVII. szá-
zadi német rézmetszetsorozatát, ám 
itt is a régi anyag zömét meghatáro-
zó barokk vonzalom lehetett a dön-
tő. Az  ismeretlen szerzőjű barokk 
kori képek közül kiemelkedik a Há-
rom királyok imádása (közép-itá-
liai művész, XVI. század közepe), 
egy velencei festő Cornaro Katalint 
ábrázoló képe (XVI. század vége), 
valamint a  nagyméretű itáliai Ir-
galmas szamaritánus a XVII. század-
ból. Jacques Courtois Lovas ütközet 
(1670) című műve impozáns festői 
munka. Az  ismeretlen spanyol mű-
vész II. Károly spanyol királyt ábrá-

zoló mellképe (1700 körül) megmo-
solyogtat naiv karakterábrázolásával. 
A barokk szobrászatot egy szép Ma-
ria Immaculata képviseli. Régisé-
ge, hibátlan állapota és részletszép-
ségei miatt is kiválik az együttesből 
M ichael Wolgemut bibliai tárgyú fa-
metszetsorozata (1462–1494).

A korai Gulácsy-rajongást már 
1909-ben követi Rippl-Rónai felfede-
zése; Füst a  MIÉNK tárlatain sorra 
ismerkedik meg a Nyolcak művészei-
vel és más kiállítókkal. Kiváló érzé-
két, jó szemét mutatja Nagy Balogh 
János iránti figyelme; 1919-ben ő bú-
csúztatja a Nyugatban. 1921-ben az ő 
javaslatára illusztrálja Ádvent című 
regényét Derkovits Gyula. Általában 
benne él az irodalmi mellett a művé-
szeti életben is, a húszas–harmincas 
évek szinte minden jeles művészét 
személyesen ismeri. Ezek a  kapcso-
latok, különösen házassága kezdeté-
től, művekben is realizálódtak, me-
lyek között nem egy műtörténetünk 
büszkesége. Ilyen Gulácsy Lajos 
képe 1903-ból, a Cogito ergo sum (A 
falu bolondja), vagy Berény Róbert-
től a Weiner Leót ábrázoló festmény 
(1911). Tihanyi Lajostól önarcképét 
és Két férfiakt lóval (1912) című mun-

káját őrzi a gyűjtemény. Az utóbbi kü-
lönösen merész választás lehetett ak-
koriban: a  szenvedélyesen kifacsart 
testek látványa még a  Nyolcak mű-
vészetén edződött szemlélettől is rop-
pant távol esik. Rippl-Rónait Helfer 
Erzsébet finom profil-pasztellje (1920) 
és Ticharich Zdenka portréja képvise-
li. A költő legközelebbi barátja Berény 
Róbert. Kifejeződik ez a  kiváló Füst 
Milán-portréban, s a  Berény-művek 
nagyobb számában is (Varró István 
portréja, 1918; Leány virággal, akva-
rell, 1940; önarckép, 1944; valamint 
több portrérajz, tanulmány és kari-
katúra). Füstöt szoros barátság fűzte 
Bernáth Aurélhoz is; ezt egy 1931-
es pasztell, a Fiatal nő portréja doku-
mentálja.

Nagy Balogh János megbecsülése 
utóbb egy apró, tüneményes Konyha-
részletben és egy tollrajz önarckép-
ben mutatkozott meg. A gyűjtemény 
két Mednyánszkyja – Parkrészlet és 
Vízesés – az  1890-es évekből szár-
mazik, a  művész hagyatékából sze-
rezhette meg a  házaspár. Hatvany 
Ferenc Ülő aktja a római iskola klasz-
szicizáló hangulatával színezi a kiállí-
tást. Láthatunk Kmettytől két akva-
rellt és grafikákat, Kádár Bélától egy 
mozgalmas kis litót, Uitz Bélától egy 
szép rézkarcot. E művek még tovább 
szélesíthetik a látogatóknak a gyűjtők 
egykori érdeklődési köréről szerzett 
benyomásait. Néhány értékes bútor-
darab, a költő íróasztala segít felidéz-
ni az egykori lakásbelső hangulatát.

A kiállítás válogatása és rendezése, 
alapos dokumentálása méltó a múze-
um rangjához. Az  1989-ben Helfer 
Erzsébet által létrehozott Füst Milán 
Fordítói Alapítvány, a hagyaték birto-
kosa már több ízben rendezett tárla-
tot a Magyar Tudományos Akadémia 
által letétként kezelt képzőművésze-
ti kollekcióból. A mostani bemutató 
újabb lépés annak érdekében, hogy 
művészeti köztudatunkban elnyerje 
méltó helyét e figyelemre méltó gyűj-
temény. (Megtekinthető szeptember 
15-ig.)

KovátS albert

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Az író gyűjt
A Műértő júniusi kiállításajánlója

Budapest Galéria / essl art award, június 14-ig
Deák Erika Galéria / Barakonyi szabolcs–Hecker Péter: Minden  

rendben, június 27-ig
Faur Zsófi Galéria / soós Nóra: transzparens emlékezet, folyamatos jelen, 

június 12-ig
Gallery 8 / delaine le Bas, június 19-ig
Magyar Nemzeti Galéria / sors és jelkép – erdélyi magyar  

képzőművészet 1920–1990, augusztus 23-ig
Óbudai Társaskör Galéria / tasnádi József: a favágó hobbija, június 28-ig
Székesfehérvár, Csók István Képtár / kemény Judit–Barta lajos: variációk 

az absztraktra, augusztus 2-ig
Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely / Barcsay Jenő – a festő,  

a tanár, szeptember 6-ig
Trapéz Galéria / Mikko kuorinki: falling stone Proves, június 19-ig
Vasarely Múzeum / Gondolatok a fekete négyzet körül, szeptember 27-ig

A munkatársak javaslatainak összesítése ábécésorrendben.

Immár harmadik alkalommal mutat-
kozik be a Play art csoportos kiállí-
tás a Vízivárosi Galériában. A sorozat 
koncepciója, melyet a  galériaveze-
tő, Olescher Tamás dolgozott ki, azt 
az alkotói magatartást kívánja bemu-
tatni, melyben a homo ludens, a  já-
tékos ember egyben alkotó művész 
is, és e szerepében kreativitását, élet-
szeretetét, iróniáját csillogtatja meg 
alkotásaiban.

A mostani tárlaton a  korábbi be-
mutatók egyik állandó szereplője, 
Haraszty István ennek az attitűdnek 
a  barkácsolós, furfangos, mesterem-
beri és bravúroktól sem mentes olda-
lát villantja fel. Hol politikai pamflet, 
hol hétköznapjaink nyavalyái, hol 
az  anyagok lázadásának komikus 
volta az, amit Haraszty mozgó, plasz-
tikus képeivel nézőinek megmutat.

Ellenpontként Boldit (Szmrecsányi 
Boldizsárt) említhetjük, aki a hagyo-
mányos szobrászat kedves-eleven-
érzéki formáival játszik, tömzsi, 
bumfordi, mégis lírai alakjai (Model-
lező, Concerto) élethelyzetek szobor-
rá rögzült báját mutatják.

Barabás Zsófia absztrakciói, a 
hol geometrikus, hol fakturális-
organikus formák derűt, melegséget, 

természetességet idéznek fel. Tájak 
váltakoznak a szemünk előtt, utak és 
épületek szelik át a stilizált tájképsze-
rű felületeket (Irány, Közel).

A táj a  főszereplője Elekes Károly 
triptichonjának is. Egy három részre 
szabdalt, naivan giccses tájba (mely 
igazi talált tárgy) festette az útzár pi-
ros-fehér csíkos gerendáiból kialakí-
tott TÁJKÉP szót, a betűket szétszórva 
a képek felületén. Így a tájat megma-
gyarázó tautológia és a  szürkészöld 
színek közé ékelt fehér és piros betűk 
derűt váltanak ki a nézőből.

Dorner Anita a divat és a művé-
szet összekapcsolásával játszik: csi-
nos női (fa)lábakon közlekedő áll-
ványain sokféle stílusú festményt 
láthatunk. Nekünk hozzák, szinte 
kezünkbe adják a bekeretezett ter-
méket. Installációjánál akár egy di-
vatbemutató kifutóján is érezhet-
jük magunkat. Kovács Péter Balázs 
és Matzon Ákos kollázsaikhoz já-
tékokat használnak, de a humoros 
vagy gyermekded formák nem csu-
pán a gyermekkort, inkább az abba 
visszarévedő, a  játékban a  valósá-
got is felfedező felnőttet megidéző 
játékszerek.

Rainer Péter talált elemekből épí-
tett tárgyszobrait az  elvonatkoz-
tatás és a konkrét kifejezés egy-
másmellettisége teszi humorossá 
(Égbeevező, Fényhozó). Farkas Zsó-
fia színezett műanyag lényei, amő-
bái, a  mikrovilágból kinövő ho-
munculusai olykor meghökkentően 
eleven természettudományos cso-
dáknak, máskor a  modernizmus 
korai korszakát idéző (Arp, Moo-
re, Hepworth) organikus absztrakt 
műveknek tűnnek. Így a természet-
tel, az  ipari termékkel és a  művé-
szettörténettel is játékosan birokra 
kelnek.

A kiállítás szellemi kalandokra ins-
pirál és derűs időtöltést nyújt a Vízi-
városi Galéria intim tereiben. (Meg-
tekinthető június 23-ig.)

SinKó iStván

Haraszty István: Célegyenes, 2013
objekt, 55×55 cm

Vízivárosi Galéria, Budapest

Művészjátékok

Tihanyi Lajos: Két férfiakt lóval, 1912
olaj, vászon, 78×86 cm, a füst Milán fordítói 
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Kiállítás

„Megjósoltam magamnak, hogy bé-
kés, nyugodt öregkorban lesz ré-
szem” – vezette fel előszeretettel 
ezen írásjegyeket kései képeinek 
szélére Qi Baishi, Kína legnagyobb 
hatású XX. századi festője.

Az 1957-ben 93 évesen elhunyt 
mester fafaragó-bútorasztalosként a 
Mustármag Kert Albumokból sajátí-
totta el a  kínai festészet technéjét. 
27 évesen fedezte föl első mentora 
– később több mesterre is lelt, akik-
nek pályáját köszönheti –, negyve-
nes éveiben lett igazán festő, legje-
lentősebb munkái pedig a  70 éves 
kora környékén beköszöntő öregko-
ri stílusváltása után született reme-
kek. Életműve szinte felfoghatatlan: 
akár százezerre is rúghat alkotásai-
nak száma, emellett a XVII. század-
tól működő Rong Bao Zhai nyomda 
is készített számtalan, az eredetivel 
szinte összetéveszthető fametszet-
reprodukciót festményeiről.

„Minél idősebb, annál erősebb” 
– olvasható egy másik festményén, 
s ez még halála után is működő va-
rázsige maradt. Műtárgypiaci téren 
ugyanis ma már Picasso és Warhol 
szintjén mozog az éves összesítése-
ken – igaz, ez elsősorban a meggaz-
dagodott kínai vevőknek köszön-
hető. Művei egyesével is gyakran 
meghaladják az  egymillió dollárt, 
mint például az 1952-es Barackok és 
petárdák. Legismertebb ezek közül 
a Fenyőfán álló sas, mellyel kapcso-
latban 65 millió dolláros leütési ár-

ról is lehetett hallani. Ezeket az ára-
kat azonban sokszor nem fizetik ki, 
aminek általában spekuláció vagy 
hamisítvány gyanúja áll a  hátteré-
ben.

De mitől ilyen zseniális Baishi? 
Az  autodidakta indulás, a  parasz-
ti háttér is közrejátszhatott abban, 
hogy a technikai szabályokat későn 
és jórészt önállóan elsajátító mester 
sokkal könnyebben rugaszkodott 
el a  szigorú tradíciótól. Úgy újítot-
ta meg a  klasszikus kínai festésze-
tet, hogy lényegét, a gyönyörködést 
megőrizte; az évezredes merev for-
mákat, tárgyakat és színeket humor-
ral és szeretettel aktualizálva tette 
elevenné a  XX. századi ember szá-
mára. Qi Baishi életén keresztülvo-
nult a  feudalizmus, a  rövid köztár-
saság, a kommunizmus, folyamatos 
háborúkkal tarkítva: hol a hadurak, 
hol a polgárháború, hol a japán meg-
szállás árnyalta képét az emberiség-
ről. A II. világháború után Picassótól 
ihletve sokáig galambokat festett – 
ami szintén idegen volt a kínai festé-
szet tematikájától. De nem itt kezdte 
lazítani a hagyományt, hanem húsz 
évvel korábban, amikor hetvenes 
éveiben a  tradicionális kínai piktú-
ra történetében addig szokatlan, 
alantasnak tartott növények (pél-
dául káposzta) és állatok (csirkék, 
disznó, rákok, aprócska rovarok) 
jelentek meg tekercsein. Egy kínai 
tusmunkák iránti átlagos érdek-
lődő talán nem érzi át a  „forradal-

miságot” ezeken a  munkákon, ám 
a  Légy című festményt szemlélve, 
mely az életnagyságú rovart helyezi 
a 45×31 centis fehér felület egy tet-
szőleges pontjára, már az  egyszeri 
műélvezőnek is sikerülhet megérte-
ni valamit Qi Baishi egyedi lényegé-

ből. Akárcsak az  abakuszt ábrázo-
ló, Meggazdagodás című festmény 
esetében, melyhez hosszú feliratot 
is mellékelt. Az  írásjegyek rögzítik 
a  kép keletkezésének körülményét, 
azt a szórakoztató párbeszédet, me-
lyet a  megrendelő folytatott a  fes-
tővel, miközben azon tanakodtak, 
hogyan lehetne ábrázolni a  meg-
gazdagodást. A szövegben Qi Baishi 
azt is megírja, hogy miután vendége 
elment, gyorsan megfestette a  kép 
egy másodpéldányát is, melyet gon-
dosan eltett magának.

Mindezek tudatában érdekes, 
hogy a mesternek a halála után köz-
vetlenül megrendezett pekingi tár-
laton kívül most először szenteltek 
átfogó, retrospektív kiállítást. Igaz, 
itthon már volt múltja Qi Baishinek. 
1930-ban, majd 1938-ban a Nemze-
ti Szalonban rendezett Kínai kép-
zőművészeti kiállításon szerepel-
tek nagyobb számban az  akkor 
még élő művész munkái. A tárlatot 
a cseh Vojtech Chytil rendezte, aki 
Qi Baishi kollégája volt a  Pekingi 
Művészeti Akadémián, és már ak-
kor számos festményt vásárolt tőle. 
A kurátor több, az életműben becses 
helyen álló alkotást ajándékozott 
akkor a Hopp Ferenc Múzeumnak, 
melyekből néhány most megte-
kinthető a  Nemzeti Galériában; 
de kerültek hazai kézbe Qi Baishi-
alkotások más úton is. A  felélén-
kült kultúrpolitikai kapcsolatoknak 
köszönhetően az  ötvenes években 

több magyar is megfordult Kínában, 
és sokuk jött haza az idős mestertől 
származó tekercsekkel, melyek az-
óta is hazai magángyűjtemények-
ben vannak. Emellett Qi Baishi itt-
honi ismertté válásának másik nagy 
motorja Miklós Pál volt, aki mono-
gráfiát is írt róla, miután az ötvenes 
években személyesen felkereste Pe-
kingben.

A mostani kiállítás a  kínai fővá-
rosba küldött Munkácsy-tárlat vi-
szonzásaként jött létre a  Pekingi 
Művészeti Akadémia jóvoltából. 
Az életmű fordulatait precízen tol-
mácsoló tárlat a  kezdeti korszak 
bútorasztalosától a  pecsétfaragó 
művészen keresztül a  „dúsgazdag 
apó”-ig (saját pecsétfelirat) hitele-
sen és élvezetesen mutatja be a ha-
zájában rendkívüli népszerűségnek 
örvendő Qi Baishit. Erőssége, hogy 
segít a látogatónak értőn szemlélni 
– azaz kínai kifejezéssel élve „ol-
vasni” – a képeket a szimbólumok 
magyarázatával, és szó szerint is, 
hiszen az ún. írástudó festészet lé-
nyeges elemét, a  kalligrafikus fel-
iratok fordítását is mellékeli. A mű-
vek keletkezésének érzékeltetésére 
berendeztek egy írástudó-szobát, 
továbbá a  vizuálisan fontos pecsé-
teknek is külön teret szenteltek (Qi 
Baishi maga faragta pecsétjeit). Így 
fény derül a különös szépségű piros 
nyomatok szövegeire, köztük olya-
nokra, mint a  „9×9-es apó” (azaz 
81 éves), vagy „Festette a  három-
száz pecsétes dúsgazdag öreg”, de 
készített magának „Hírneve való-
di érdeménél nagyobb” szövegezé-
sű bélyegzőt is. (Megtekinthető jú-
nius 28-ig.)

nagy merCédeSz

Riválisok és támogatók
Hogyan lesz a férfiből apa?

Sorstörténetek
Apátlanul felnőni 

Apa is csak egy van
Élni vagy visszaélni a szereppel
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az újság-

árusoknál!

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Minél idősebb, annál erősebb

Sáska gabonakalászon, 68×34,5 cm, é. n.
felirat: Hegyben élő idős Baishi festette

pecsétek: Qi Baishi. asztalos
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Gallery8, Budapest

Nemet mondok, tehát vagyok
A roma test politikája című sorozat 
harmadik része Delaine Le Bas an-
gol roma (Gipsy, ahogy Angliában 
nevezik) képzőművész egyéni tár-
lata, amelyben a Gallery8 projektjé-
nek és eddigi kiállításainak legfon-
tosabb problémái is tematizálódnak 
– ám más módokon, új, további kon-
textusokkal kiegészülve.

A művész a  londoni Saint 
Martin’s képzőművészeti egyete-
men diplomázott, mára világszerte 
ismert és elismert roma alkotó, aki-
nek kiállításai, performanszai New 
Yorktól Berlinig, Prágától Ontarióig 
lát hatók. Munkáinak java együtt-
működések során valósul meg, ilyen 
például az utóbbi idők egyik megha-
tározó, Barby Asantéval létrehozott 
To Gipsyland című projektje, amely 
az angol romák múltbéli lakóhelyei t 
és az  utazók megállóhelyeit keresi 
fel és jeleníti meg performatív ak-
ciók során. Folyamatos az  együtt-
működése Ronke Osinowo képző-
művésszel és Tara Darby fotóssal, 
például a Bound By No Nation pro-
jekt formájában. Egyik legutób-
bi tárlata a  Phoenix Brighton mű-
vészeti közösségi szervezet révén 
jött létre, Local name unknown: 
… Gypsies? címmel.

A Mondj nemet az identitáslopás-
ra című tárlat a művész folyamatos 
kutatásának eredményeit, tapasz-
talatait mutatja be aktuális állapo-
tukban. Mint minden kiállítása, ez 
is több műfajt vegyítő installáció: 
fotók, videók, rajzok, kézzel írt fel-
iratok, ruhák, kiegészítők, tárgyak 

„brikolázsa”, ahogy a művész nevezi 
műfaját. Szintén ő fejtette ki, hogy 
a sokféle elem sokféle befogadói atti-
tűdöt hív(hat) elő, a rajtuk keresztül 
behozott információ, kérdés, üze-
net sokféle kapcsolódási pontot kí-
nál, így minden néző megtalálhatja 
a magáét.

Kutatásának témái – ahogy a fen-
ti címek is jelzik – a roma identitás, 
a  rejtett, elhallgatott történelem, a 
kívülálló lét jellemzői, a  szenvedé-
sek, a  fehér, kolonializáló, megbé-
lyegző tekintet és az ez alóli felsza-
badulás lehetőségei és jelentősége.

Látszólag játékos, könnyűnek, 
komolytalannak, efemernek tűnő 
gesztusok és tárgyak segítségével 
megy szembe a  régi, betonszilárd 
előítéletekkel. Ahogy emberi-mű-
vészi pozíciója a  kívülállóé, úgy 
művészetére is alkalmazható az 
outsider art fogalma. Az  első pil-
lantásra kusza, színes forma és 

képkavalkád elemei közelebb lép-
ve, egyenként „lelki kezeinkbe” 
véve nyernek értelmet. Itt különö-
sen igaz, hogy a kortárs művészet 
a  néző részéről is beleereszkedést 
kíván. A  megértéshez, a  művész 
munkájához való kapcsolódáshoz 
a  néző kutatómunkája is elenged-
hetetlen.

Személyes és egyúttal objektív, 
tényeket felmutató archívumba 
nyerhetünk így betekintést, amely 
a művész gondolatainak, élményei-
nek, véleményének, saját történeté-
nek, az  évek során fejlődő projekt 
elemeinek és kulcsmotívumainak 
sűrű hálózatot képező asszociációs 
rendszere tárgyakká formálódva, 

megtestesülve, kivetítve. Minden 
elemnek sajátos szerepe és jelenté-
se van, és mindegyik újabb ajtókat 
nyit a  többihez, illetve különböző 
gondolatok, élmények, kontextu-
sok számára. A  roma zászló töb-
bek között arra utal, hogy ugyan 
nép van, de országa nincs, s a hely, 
ahol Tara Darbyval együtt tartják 
azt a  kiállított fotón, egy koráb-
ban romák által szabadon használt, 
ma üres mező. Videóin visszatérő 
elem, ahogy saját lépteit veszi fel: 
különféle cipőkben látjuk a  lépés 
lendületében már-már elmosódv a 
a  lábfejeit, s mindez a  mozgás, a 
romák számára elveszett utazás, 
a  szabadság lehetőségeit, illetve 
az új helyzetekbe kerülés jelensé-
gét érzékelteti. Szintén a  szabad 
helyváltoztatás témakörét feszege-
ti a  művész alkotásait szállító fe-
kete, kerekes bőrönd is, First Class 
utazó címmel, amely arra emlé-

keztet, hogy fehér üzletemberként 
ma mennyire könnyű és határtalan 
az utazás a világban, éles ellentét-
ben a  kívülállók, például a  romák 
vagy a  menekültek lehetőségeivel. 
A My tears have stopped felirat ar-
ról a  szomorúságról és fájdalomról 
tudósít, amelyet a művész érez a ro-
mákkal (és minden más hasonló 
sorsú csoporttal) történt borzalmak 
kapcsán. Ezekben a könnyekben ér 
össze személyes érzés és személy-
telen történelem, amely talán így, 
a mélyen megélt empátián és tette-
ken keresztül nyerheti el az áldoza-
tokra nézve méltó, a  jövőre nézve 
égetően szükséges kezelését.

Mindezek közös nevezője a mű-
vész maga. Személyes története 
és önmaga több módon is az alap-
ját képezi mindannak, amit művé-
szetével tematizál. A művész teste 
az  üzenet hordozója: az  üzeneté, 
amelynek egyik kulcspontja épp 
a test (és ezzel együtt az arc, a  lé-
lek, a szellem, a személy, az identi-
tás) szabadsága. Azért szólhat erről 
ez a művészet, mert a művész ezt 
éli, valósítja meg. A  testek felsza-
badítását egy szabad test végzi el. 
Ezért mondhatta Junghaus Tímea 
kurátor, hogy Delaine Le Bas mun-
kái és élete pontosan azokat a kér-
déseket vetik fel és válaszolják meg, 
amelyeket a projekt.

A művész személyének bevo-
nódása több síkon történik. A  fo-
tók egy része saját gyermekko-
ri képei ből, családi fotókból áll, s 
hozza be azt az  alapot, ahonnan 
az ő története – mint roma művé-
szé – elindult, s amely a mai napig 
meghatározó, a  jelenének is része. 
A személyesség más aspektusait ad-
ják a  kiállított ruhák vagy jelme-
zek, melyeket performanszain vi-
selt, s így az ő testének láthatatlan, 
mikroszkopikus lenyomatait hor-
dozzák – ugyanakkor ezek szere-
peink, külsőnk változásait jelzik, 
és a művész munkája korábbi állo-
másainak szemtanúiként is tekint-
hetünk rájuk. Saját arcát fehérre 
festi, hogy láthatóvá tegye a „fehér 
bőr” kifejezés abszurditását. Saját 
arcát fotózza úgy, mintha férfi len-
ne, s veti fel ezzel az identitás nemi 
aspektusainak ebből a  szempont-
ból kívülálló kérdéseit. Saját arcára 
festi a roma zászló színeit, így adva 
konkrét képet identitása egyik leg-
fontosabb elemének. Amit bátran 
hord és megmutat, s amely egyút-
tal részben meg is alkotja őt.

Mindezekkel felszabadít a sztereo-
tip, rasszista pillantások súlya és 
kényszerítő ereje alól. A  másik te-
kintete számára annyira konkrét, 
részletes és annyira sokféle arc és 
test jelenik meg, mint ezer tükör-
darabka, hogy arca és teste meg-
ragadhatatlanná válik, s így nem 
alakulhat ki róla egyetlen kép. Tes-
te, amely roma nőként elvileg de-
terminált, ezer más módon tűnik 
fel, mint ahogy megjelennie „kel-
lene”. A  művész nem ad könnyen 
kezelhető, passzív, sík felületet, 
amelyre a  fehér tekintet rávetíthet-
né valamely, a  roma nőkről alko-
tott sztereo tip képét. Delaine Le 
Bas identitása nem elvehető, mert 
nem mástól ered, hanem a szabad-
ság erejének megtapasztalásából. 
(Megtekinthető július 19-ig.)

Somogyi zSófia

A júniusi kiállítások kínálata rögtön azzal a  kérdéssel szembesít: mi tud 
hosszabb távon megmaradni az OFF-Biennále Budapest által életre keltett, 
összefüggésbe kapcsolt, figyelemre méltatott helyszínekből, lehetőségekből, 
és mi az, ami előtte és utána is, tőle függetlenül jól működik. Amit találunk, 
az nem sok, de annál fontosabb.

Személyes töredékek
Az OFF talált, kisajátított, alkalmi kiállítóterek mellett újra felfedezte a ke-
reskedelmi galériákat mint a progresszív, vagy akár kritikai művészet meg-
jelenésének lehetséges helyszíneit, melyek esetében a  kereskedelmi jelleg 
a  jelen helyzetben kevésbé korlátozó, mint az  állami intézmények nyolc-
vanas éveket idéző langyos vize. Az OFF programjából júniusban is látható 
Mikko Kuorinki finn művész kiállítása a Trapéz Galériában, melynek pro-
filját posztkonceptuális, absztrakt, poétikus és minimalista installációk és 
fotók jellemzik. A  teret különböző, egymással behelyettesíthető talált tár-
gyak, szavak és hangok lakják be – írógéppel képversként leírva, félreeső 
sarkokban házioltárként elrendezve, nejlonzacskóban fellógatva, szőnyeg-
ként leterítve. Az  interpretációs törekvés eljut egy pontig: kideríthetjük, 
hogy a neoncső felületén szavak rejtőznek, hogy a műanyag palackaljban 
nem csikkek, hanem meteorok úsznak, hogy egy fotón látható elhagyott 
kulcscsomó nyerskulcsokból áll, és valójában egy fluxusrecept kelléke, hogy 
a falba irányított trombitafúvóka egy 1988-ban elhunyt amerikai jazz-zenész 
magasságához van igazítva, hogy a hangszórón hallható, teljesen random 
szavak éppenséggel ábécésorrendben 
vannak. A hétköznapi véletlenek ereklyéi 
egy meghatározhatatlan személyes nar-
ratíva nyomai, és nem az  a  céljuk, hogy 
a  jelentésüket megfejtsük, hanem hogy 
a  jelentésképzés poétikus módozatai ra 
irányítsák a figyelmünket. (Megtekinthe-
tő június 19-ig.)

A csoportműködés esztétikája
A következő tárlat egy jól bevált, de 
mindig friss tartalommal feltöltődő hely-
színen, a  Stúdió Galériában az  egyéni 
történetek lehetséges találkozási pontját, 
a csoportot és a csoportos kiállítás műfa-
ját tematizálja. A  Csoport2 című projekt 
olyan kísérlet, amely arra keres választ, hogy hogyan tud egymáshoz kap-
csolódni, találkozni kilenc ember különböző tevékenysége, mi formálja őket 
csoporttá, és hogyan osztható meg az együttes élmény kívülállók számára 
kiállítás formájában. A csoport tagjai mind a Magyar Képzőművészeti Egye-
tem hallgatói, akik 2012-ben Wolf Eszter DLA hallgató felhívására jelentkez-
tek egy – Balázs Ambrus klinikai szakpszichológussal közösen kidolgozott 
módszertanra épülő – pszichodrámacsoportba. Inspirációik között szerepelt 
Rousseau és Tolsztoj reformpedagógiája, Jacob L. Moreno pszichodráma 
módszertana és Beuys szociális plasztikája. Az  így kialakult csoport ön-
szerveződő módon folytatta a kollektív kreativitás feltérképezésére irányuló 
tevékenységét. A tárlaton ugyanakkor az alkotók egyéni munkái láthatók, 
„látszólag semmi közös nincs bennük”, a tagok egymáshoz fűződő viszonya 
csak egy felkínált értelmezési keret. A kiállításhoz kapcsolódó programok: 
kollektív festés, étkezés, zenélés, interaktív installáció formájában viszont 
megnyitják a csoportélményt a csatlakozni vágyók számára. (Megtekinthető 
június 12-ig.)

Értelmesen a migrációról
A harmadik kiállítás szintén a  Képzőművészeti Egyetemhez kapcsolódik. 
Az MKE kurátorképzőjének tavalyi diplomakiállításai már megteremtettek 
egy pozitív gyakorlatot: a végzős diákok az oktatók segítségével releváns kér-
déseket vetettek fel, nemzetközileg elismert és pályakezdő művészekkel és 
szakemberekkel működtek együtt, és megtalálták a projektjeik bemutatásá-
hoz megfelelő, az egyetemtől független helyszíneket. Idén a kortárs művé-
szetelmélet és kurátori ismeretek mesterszakos hallgatóinak diplomaprojektje 
folytatja ezt a diskurzusteremtő, hiánypótló hagyományt. A P60-ban látható 
kiállításuk egy aktuális, mind társadalmi, mind generációs, mind a magyar 
művészeti szakma szintjén egyre kritikusabb kérdéssel, a ki- és bevándorlás-
sal foglalkozik. A Beláthatatlan következmények című tárlat, melyet egy szö-
veggyűjtemény és egy kerekasztal-beszélgetés is kiegészít, kurátori kutatásra 
épül. Elsősorban nem klasszikus értelemben vett műveket mutat be, hanem 
egy téma tanulmányozásához összegyűjtött, megszerkesztett, vagy kifejezet-
ten e célból előállított, egyedi összefüggésbe hozott dokumentumokat, jelen 
esetben rövid dokumentumfilmeket, animációkat és videókat. A fiatal kurá-
torok azzal az őket személyesen is érintő jelenséggel foglalkoznak, hogy mi-
közben a kortárs művészeti szakemberek tevékenysége a világon mindenütt 
egy nemzetközi hálózatba kapcsolódik, Magyarország ma egyre kevesebb 
művésznek és kurátornak tud a szakmai működéséhez életképes bázist nyúj-
tani. Az első szekció e kérdés tágabb társadalmi összefüggésébe ad betekin-
tést: a migrációról a sajtótermékek által közvetített elképzeléseket vizsgálja, 
többek között a vs.hu riportsorozatai révén. A második szekcióban külföldön 
élő magyar művészekkel és kurátorokkal – a kutatás részeként – készült in-
terjúkat és öninterjúkat nézhetünk meg, melyek a szakmai megfontolásokba 
adnak betekintést személyes történeteken keresztül. A harmadik szekcióban 
budapesti művészeti egyetemek film és animáció szakos hallgatóinak mun-
káit láthatjuk, melyek dokumentarista, fikciós és animációs, szatirikus vagy 
poétikus eszközökkel jelenítik meg a migráció beláthatatlan következménye-
it. (Megtekinthető június 14-ig.)

lászló zsUzsa

esztéta, a tranzit.hu kurátora

Delaine Le Bas: Mondj nemet  
az identitáslopásra

poszter és performansz, london, 2015

Delaine Le Bas: Kettős kép, Binsted, Alton Hampshire, Nagy-Britannia

Muerto_06_01.indd   5 2015.05.29.   17:22



6 2015. június    MŰÉRTŐ

XVIII. ÉVFOLYAM – 6. SZÁM

(folytatás az 1. oldalról)
András Edit: – Az OFF ötletének fel-
vetődése és tényleges elkezdődése 
között jelentősen megváltozott a kul-
turális közeg, és ennek figyelembe-
vétele nélkül nem lehet méltányos 
választ adni. Az  ötlet, akármilyen 
kiváló volt is, nem a semmiből szü-
letett. Benne volt az „intézmény nél-
kül maradt intézményi kurátorok” 
(Németh Ilona) szakmai vákuum-
helyzete, de felhajtóerőnek ott volt 
a  párhuzamosan zajló és öntudatra 
ébredt civil és protestmozgalom is. 
Ugyanakkor nagy számban állt ren-
delkezésre sok frissen végzett vagy 
pályája elején álló ambiciózus és 
tettre kész művész, kurátor és mű-
vészeti szakember, akiket az MMA 
totális térnyerése margóra kénysze-
rített. Mindettől nem függetlenül 
nagyfokú külföldi figyelem is irá-
nyult az  országra. A  megvalósulás 
már egy másik történelmi pillanatra 
esett, a „normalizálódás” időszakára. 
A szakmai bástyák sorra elestek, szin-
te nem maradt olyan felület, amely-
nek neki lehetett feszülni, s ennek hí-
ján az ellenállási mozgalom is lassan 
kifulladt. Az MMA viszont, miután 
leuralta gyakorlatilag a  teljes színte-
ret, és szakmai teljesítmény vagy fel-
tétel nélkül újabb horribilis összegű 
támogatást is a magáénak tudhatott, 
immár saját belterjes köreit meghala-
dóan formált igényt a  szakmai legi-
timációra. Stratégiát váltott, és nyílt 
támadás helyett hozzálátott a mara-
dék, szórvány ellenállás szétzilálásá-
hoz: vagyis elkezdte magához édes-
getni azokat, akik egzisztenciálisan 
fenyegetve érezték magukat és be-
csalogathatónak bizonyultak. Akik 
két éve még a Ludwig lépcsőjén ül-
tek és tiltakoztak az  ideológiai ala-
pú kultúrpolitika önkénye ellen, ma 
már – mintha mi sem történt volna – 
feladatot vállalnak az intézményben. 
Akik közvetlenül vagy egyetértők-
ként részt vettek a Műcsarnok szim-
bolikus „temetésén”, lassan beszivá-
rogtak falai közé, mi több, egykori 
kollégáikat „szakmai megbeszélés-
re” invitálják. Nem a személyek, ha-
nem a jelenség az érdekes: az, hogy 
a határok és az alapkérdések el lettek 
maszatolva. A  Janus-arcúság áthatja 
a  mai kulturális felállást és beszéd-
módokat is. A  megváltozott légkör-
ben nehéz a  pozíciókat tartani, és 
közben az OFF alól is kiment a kez-
deti vagy a remélt radikalitás.

Hegyi Dóra: – Az OFF fontos kez-
deményezés, amely reményt adhat 
az  állami támogatástól magára ha-
gyott, magát progresszívnek, kriti-
kusnak nevező kulturális szcénának. 
Sikerült új tartalommal megtöltenie 
az egyre inkább kiüresedő, klisésze-
rűvé váló és sztárközpontú bienná-
le formátumát, mely így a  hirtelen 
felvillanó nemzetközi figyelemmel 
a  perifériát igyekszik új központ-
tá alakítani. Az OFF a  helyi szcéna 
erejét akarta megmutatni, és ezt si-
keresen tette meg. Releváns kérdés, 
hogyan sikerül a tapasztalatokat, ta-
nulságokat összegezni és vita tárgyá-
vá tenni.

Birkás Ákos: – Reményeket keltett 
és beváltotta őket.

Timár Katalin: – Az OFF az utób-
bi száz év legzseniálisabb ötlete és 
kezdeményezése a  mindenkori kor-
társ magyar képzőművészetben. Egy 
lehetetlen és teljes mértékben anti-

demokratikus helyzetre adott mél-
tó és adekvát válasz. Éppen ezért is 
nagyon örültem, amikor megkeres-
tek, hogy vegyek részt benne – ez 
meg is történt, egy új nonprofit la-
kásgaléria megnyitásával, ezen be-
lül is Laci&Balázs projektjével. Te-
hát én kettős pozícióból tekintek 
az  OFF-ra: részt is vettem benne, 
de a többiek kiállításait, programjait 
a  szakmai közönség tagjaként néz-
tem meg. Az  számomra egy percig 
sem volt kétséges, hogy a  megvaló-
sult biennále magas színvonalú mű-
veket és érdekes projekteket vonul-
tat majd fel. Esztétikai szempontból 
részemről semmi kétely nem merült 
fel a  biennále szervezése/szervező-
dése során a  megvalósulás minősé-
gét illetően. Az eredeti ötlet bennem 
viszont azt a képzetet keltette, hogy 
itt egy valóban új művészetszervezé-
si modell jön létre, ahol maga a mű-
ködési struktúra is tükrözi azokat 
az  elképzeléseket, megfontolásokat, 
amelyek a biennále létrejöttéhez ve-
zettek. Szerintem a mai művészetpo-
litikai helyzetben megkerülhetetlen 
kérdés, hogy azt tartjuk-e a  legjobb 
stratégiának, ha egy párhuzamos, ki-
zárólag az esztétikai felfogásban kü-
lönböző, de lényegében hierarchikus 
struktúrát hozunk létre, vagy pedig 
megkíséreljük (legalább egy biennále 
erejéig) egy szerkezetében, felépíté-
sében, működési mechanizmusában 
ettől a jól ismert (és kudarcot vallott) 
modelltől alapjaiban eltérő elképze-
lés létrehozását. Számomra csaló-
dást okoz az, hogy az OFF ez utób-
bit egész minimálisan próbálta csak 
megvalósítani.

– Van-e az OFF-nak – mint alulról 
szervezett, kollaboratív rendezvény-
nek – nemzetközi párhuzama?

Birkás Ákos: – Van, de ez termé-
szetes.

Maja és Reuben Fowkes: – Szo-
lidaritás és összefogás tekintetében 
minden bizonnyal számos nemzet-
közi párhuzam létezik a kortárs mű-
vészetben – a művészeti események 

horizontális vagy demokratikus ala-
pon történő szervezésének kísérletei 
terén, és a művészeti világot befolyá-
soló hatalmi struktúrák megkérdője-
lezésében is. A  biennálék világában 
a  legközelebbi párhuzam az  Athé-
ni Biennále lehet, mely szintén sze-
mélyes kezdeményezésből indult, és 
a helyi művészeti intézmények gyen-
geségeinek kimondásával a  kortárs 
művészeti terep átalakításának vá-
gyán alapult. További párhuzam Bu-
dapest és Athén között a történelmi, 
gazdasági és politikai kontextusok 

váratlan és egyre gyorsuló változása, 
melyeket a  biennálék elkezdtek ne-
vükön nevezni.

Hegyi Dóra: – Az  OFF egyedül-
álló volt abban a  tekintetben, hogy 
az  egész szcénát kívánta megszólí-
tani és bevonni. Mivel a  szervezők 
a szcéna tagjaira kívántak építeni, és 
hittek abban, hogy közösen alakítva, 
organikusan alakulhat a  cél, ennek 
megfelelően pedig majd a  munka-
megosztás, egy előre nem tervezett 
formát és folyamatot kellett a  lehető 
legnyitottabban kezelniük. A  gya-
korlat azonban azt mutatta, hogy 
amikor a megvalósításra kerül a sor, 
mégis csak a legszűkebb értékközös-
ségre, a  személyes networkre szá-
míthat a  kezdeményezés. Így ala-
kulhatott ki az, hogy a szervezésnél 
a  sokak által – csak részben jogos 
– kritikával illetett kurátori szem-
lélet került túlsúlyba. A  tapasztalt 
kurátorok elsődleges célja a profesz-
szionálisan működő szcéna összefo-
gása volt, és a  kulturális szereplők 
– az értékeket meghatározó értelmi-

ségiek – társadalomban elfoglalt sze-
repét kívánták helyreállítani. A  je-
lenlegi válságos politikai helyzetre 
nem kívántak közvetlenül reflek-
tálni: a  demokrácia fogalma csupán 
kísérőelvként társult, vagyis nem 
az  volt a  kiindulópont, hogy a  de-
mokrácia alapfeltétele egy kritikai 
szemlélettel működő, kontrollként/
watchdogként működő kulturális 
szcéna. Ezzel, jóllehet a  kurátorcsa-
pat egy programsorozat, egy közösen 
alakítható platform – szigorúan véve 
az OFF mint marketingkeret – meg-

teremtésére vállalkozott, nagyrészt 
egy elitista művészetfogalom kapu-
őreként működött. A keretet igyekez-
tek ugyan nyitottan kezelni – bárki 
beadhatott projektet egy nyilvános 
pályázatra –, mégis hangsúlyozták 
a  válogatás szükségességét, s e két 
irány helyenként feloldhatatlan el-
lentmondásba keveredett egymással. 
A hazai és nemzetközi szakmai legi-
timációt „sztárok” és elismert külföl-
di és magyar művészek, kurátorok 
bevonásával kívánták megteremteni. 
Fontos hangsúlyozni a  szolidaritást, 
mindenki ingyen dolgozott. A  kül-
földi meghívottak részéről mégis 
elhangzott, hogy a  meghívásban 
az szerepelt, a szervezők a platform 
nyitottsága miatt nem tudják garan-
tálni az  egységes színvonalat, ami 
nem túl pozitív vélemény belülről, 
egy induló eseménynél.

Timár Katalin: – Bármennyire is 
jó lenne így gondolni rá, de az OFF 
a szó igazi értelmében véve nem alul-
ról szervezett, és csak nagyon kevés-
sé kollaboratív.

– Kinek szánt rendezvény az OFF: 
a hazai, vagy a nemzetközi színtér-
nek?

Maja és Reuben Fowkes: – Az 
OFF kurátorainak szervezeti dönté-
seiből ítélve mind a  magyar, mind 
a nemzetközi közönségnek szánták, 
ám tekintettel arra a  tényre, hogy 
az események mennyire szétszóród-
tak városszerte és egy hónapnál hosz-
szabb időre is kiterjedtek, gyakorla-
tilag csak a helyi közönség számára 
voltak egészében elérhetők.

András Edit: – A  biennále egé-
szén végigvonult egyfajta kénysze-
rű kettősség. Amikor egy kortárs 
művészeti színtér magára marad 
(az MMA-t a  kortársiasság hiánya 
miatt nem tekintem annak), egy-
szerre több feladatnak is eleget kell 
tennie. Ez alapvető dilemma, ami 
nagyobb léptékben, a  régió vonat-
kozásában a  lokalitás–globalitás vi-
szonyra is érvényes: hogyan lehet-
séges a  kettőt egyszerre artikulálni 
úgy, hogy a  másik ne szenvedjen 
csorbát. A  megoldás nem egyszerű, 
állandó készenlétre, reflexivitásra 
és folyamatos újrapozicionálásra van 
szükség. Kérdés, hogy egy biennále 
a  globális bien nále-szórakoztatóipar 
részeként akarja-e magát definiál-
ni, netán a  magyar kortárs művé-
szekre akarja felhívni a  figyelmet 

és a  „nagypályára” bejuttatni őket, 
vagy becsatolni a nemzetközi műke-
reskedelembe, vagy fordítva: idehív-
ni külföldről nagynevű művészeket, 
kurátorokat. És az is egy opció, hogy 
azokat a kritikai művészeti gyakorla-
tokat és beszédmódokat mutatja fel, 
amelyek a  jelenlegi magyarországi 
helyzetre reflektálnak, azokat értel-
mezik, és teszik a  külföld számára 
is átláthatóvá valamely releváns és 
kifele is érthető, illetve beszélt kor-
társ művészeti nyelven. Úgy tűnik, 
az  OFF egyszerre és azonnal min-
dent akart, talán mert egyszerre volt 
kielégítetlen az  összes jogos igény 
a  tényleges vagy belső emigrációba 
kényszerült színtéren.

Birkás Ákos: – Nem is az a hely-
zet, hogy hazai vagy külföldi közön-
ségnek, hanem az, hogy egy szabad-
idős elitnek. Ez az egész vállalkozás 
egyik központi, hosszabb távú prob-
lémája.

Hegyi Dóra: – Az  OFF-Biennále 
legfőbb erénye és legnagyobb kihí-
vása is, hogy több szinten próbált 
működni. Ahogy én olvastam, mini-
mum négy irányt célzott meg: a re-
ményvesztett hazai szcénának akart 
saját erőből új irányt mutatni, ami 
egyben a nemzetközi tendenciákban 
is jártas, kritikai kultúra hazai ellehe-
tetlenítésére adott válasz kívánt len-
ni. Ugyanakkor megpróbálta tágíta-
ni a kortárs művészet magyarországi 
közönségét, és megmutatni a  nem-
zetközi művészeti világnak is, hogy 
van működő szcéna Magyarorszá-
gon, amely nem kívánja elfogadni, 
hogy megszűnik a progresszív művé-
szet állami finanszírozása.

Timár Katalin: – Amennyire én 
látom, az  OFF mind a  két színtér-
nek kínál kapcsolódási lehetősége-
ket, bár a nemzetközi szcénát céloz-
za meg elsősorban. Részben azért is, 
mert a hazai szcéna legtöbb szerep-
lője résztvevője, szervezője, kiállítója 
az OFF-nak.

– Mely programokat emelnéd ki 
és miért?

Timár Katalin: – A  legérdeke-
sebb projektek épp azok voltak, ame-
lyek a  helyi szcénát célozták meg, 
mint Simon Kati és Vásárhelyi Zsolt 
Mérlegállásban című lakáskiállítá-
sa, Lázár Eszter és Nagy Edina Ami-
kor a művészet/et beszél performatív 
sorozata, illetve a  szombathelyi 
Boomeráng-projekt (Salamon Júlia 
és Surányi Nóra). Fontosnak tartom 
Király András kiállítását, Koronczi 
Endre köztéri installációját és az Ele-
ven Emlékmű körül zajló eseménye-
ket (például Menesi Luca projektjét). 
A lakáskiállításokkal (amiből több is 
megvalósult) már csak a saját projek-
tem miatt is rokonszenvezek.

Maja és Reuben Fowkes: – A bien-
nále igazi ereje éppen az erős, széles 
skálán mozgó, időtartam tekinteté-
ben is változatos kurátori és művészi 
projektek értelmes szelekció jában, 
továbbá az OFF által felvetett válto-
zatos kérdések koherens feltárásában 
rejlik. Ezek a  Société Réaliste meg-
rendítő performanszától (Egyetemes 
himnusz, Szabadság tér) és Nemes 
Csabának a művész és az  állam vi-
szonyát felvető munkájától a  Fokus 
Grupának a köz- és a privát térre vo-
natkozó kutatásaiig terjedtek. Meg-
említhetjük Mladen Miljanovic, 
Pacsika Rudolf és Németh Hajnal 
projektjét is; míg KissPál Szabolcs 

OFF-Biennále

Körkérdés az első OFF-Biennále Budapest után

Alternatíva, remény és a túlélés esélyei

Brückner János–Milos Toth: Sziporka, 2015, Vörös farok és kék ceruza

Martin Piacek: Objekt, 2015, Recollection, magánlakás, Klauzál tér 14.
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megkerülhetetlen kritikával illette 
a  biennále-folyamatot, átláthatósá-
got igényelve. Voltak művészek szer-
vezte jelentős csoportos bemutatók 
is, mint az  Izolátor; a  kurátori kiál-
lítások között pedig a Mérlegállásban 
volt emlékezetes: nagyon fókuszált, 
maradéktalanul professzionális tárlat 
a migráció érzékeny témájáról. A lis-
ta folytatható lenne.

András Edit: – Túl azokon, ame-
lyek kendőzetlenül reflektáltak a ha-
zai politikai és kulturális élet anomá-
liáira, az  egyes jelenségeket feltáró, 
értelmező kiállítások hagytak ben-
nem maradandó nyomot. Így a Cent-
rális Galéria Újrajátszott történelem 
kiállítása (kurátorok Molnár Edit és 
Páldi Lívia), illetve a  Recollection 
című lakáskiállítás (kurátor Gadó 
Flóra); továbbá azok, amelyek cen-
zúráról (Vörös farok és kék ceruza, 
kurátorok Zombori Mónika és Zsik-
la Mónika), migrációról (Mérlegállás-
ban), roma testpolitikáról (Gallery8) 
szóltak; illetve azok, amelyek alter-
natívát kínálnak, kiutat a  bezárkó-
zó, kirekesztő közegből (Egyetemes 
himnusz).

Hegyi Dóra: – Kedvenceim vol-
tak az  Amikor a  művész/et beszél, 
mert igen átgondoltan, releváns pro-
jekteket mutatott be, a helyszíneket 
és megvalósulási formákat is komo-
lyan véve, az OFF-on belül jó ritmus-
ban; és a Vörös farok és kék ceruza, 
amelyben a  szocializmus alatti cen-
zúrát a  Fiatal Képzőművészek Stú-
diójából vett archív dokumentációs 
anyag mutatta be, remek kortárs ref-
lexiókkal kiegészítve.

– Mely programok okoztak csaló-
dást és miért?

Maja és Reuben Fowkes: – A pro-
jektek kivételesen nagy számát te-
kintve várható volt, hogy nem lehet 
mindegyik egyformán sikeres, de 
egészében a színvonal magas volt.

Birkás Ákos: – Ezek a pozitív–ne-
gatív kiemelésre vonatkozó kérdések 
kicsit naivak. Az OFF lényegét nem 
az egyes bemutatók képezték, az pe-
dig, hogy egyáltalán képzőművésze-
ti jellegű bemutatók soraként jelent-
kezett, inkább csak egy régi szokás 
maradékának látszott. A  lényeg 
a helyfoglalás, mégpedig egy pusztán 
elképzelt tér elfoglalása. Budapest-
nek megvan a maga kulturális intéz-
ményhálózata, erre vetített rá az OFF 
egy eltérő, lényegében képzeletbeli 
és törékeny, efemer rasztert. Ebben 
az  értelemben tartom kiváló mun-
kának. Minden művészeti megújulás 
térfoglalással kezdődik, addig nem 
létező, elképzelt terek elfoglalásával. 
Budapesten már régen nem volt ilyen 
jellegű helyfoglalás. A művészi prog-
ramok értékelése azért is érdektelen, 
mert a helyfoglalás nem az ő képzele-
tüket testesítette meg, csak töltelék-
szerepet játszottak. Hosszabb távon 
több esélyük lenne arra, hogy aktí-
vabban vegyenek részt e képzeletbeli 
terek megjelenítésében. (Más kérdés, 
hogy például az acb Galéria egy más 
térben is stabilan létezik, mint tud-
juk, de az OFF ideje alatt átkerült an-
nak imaginált terébe.)

András Edit: – Támogatás ide 
vagy oda, a magángalériák jelenlétét 
csak abban az esetben tartom indo-
kolhatónak, ha azok keretet, infra-
struktúrát nyújtanak projekt alapú 
kiállításoknak (például Viltin Galé-
ria: Petra Feriancová), és nem a saját 
művészeiket promocionálják az OFF 
égisze alatt.

– Mennyiben reflektál az  OFF 
egészében vagy részlegesen a hazai 
színtér akut intézményi problémái-
ra és politikai megosztottságára, 

a  tendenciózus és kirekesztő kul-
túrpolitikára és a  kortárs művészet 
marginalizálására?

András Edit: – Közvetve vagy 
közvetlenül erre is reflektál, de nem 
olyan mértékben és nem olyan átütő, 
nyilvánvaló módon, mint az az indu-
lásakor remélhető lett volna. Kezdet-
ben úgy tűnt, csontvázak fognak po-
tyogni a  szekrényekből, de nálunk 
az  az általános tendencia, hogy in-
kább befalazzák őket, semhogy rájuk 
nyitnák az ajtót, így egyre nehezebb 
az őket körülvevő tabuk, elhallgatá-
sok, megtévesztő beszédmódok be-
vattázó rétegét áttörni. Azok a  cso-
portok (Harmadik szektor), illetve 
programok (Amikor a művész/et be-
szél), amelyeket nem kábítottak el 
a  „normalizáció” szirénhangjai, ha 
más módszerekkel is, de ezeket az aj-
tókat feszegetik továbbra is, és a felej-
tés ellen dolgoznak.

Maja és Reuben Fowkes: – Bár 
amint az kiderült, nem sok hajlandó-
ság volt művészi akciókon keresztül, 

a  kiállítások témájában vagy a  ku-
rátori diskurzusokban a  közvetlen 
konfrontációra, az OFF inkább más, 
implicit módon, a  művészeti közös-
séggel és közönségével folytatott 
munka formájában mutatta fel a hi-
vatalos művészeti színtér életképes 
alternatíváját.

Hegyi Dóra: – Az  OFF világo-
san mutatta a  magyar kortárs mű-
vészeti szcéna helyzetét: a  néhány 
éve működő kurátorképzés (MKE) 
által képviselt diskurzus ideális te-
repe lett, nem véletlenül született 
számos projekt fiatal kurátorok kon-
cepciója alapján. Sok művész azon-
ban nem érezte megszólítva magát, 
mert a  művész–kurátor-együttmű-
ködést továbbra sem tekinti min-
denki egyenrangú partneri viszony-
nak. A  művészi hozzáállást három 
fő csoportra osztanám: (1) az  intéz-
ményi/kurátori meghívásra reagáló, 
(2) az önálló, bármely keretet a maga 
üzenete átvitelére használó, (3) a 
rendszerkritikus művészeti pozíció. 
Az OFF-on gyakorlatilag a (2)-es cso-
portba tartozó, a művészeti rendszer 
hierarchikus struktúrájában eliga-
zodó művésztípus tudott sikeresen 
részt venni. Az  (1)-es csoportba tar-
tozók könnyen érezhették magu-
kat mellőzve, ha nem válogatták be 
őket. A  belülről és kívülről kritizá-
lók, akik a (3)-asba tartoznak, viszont 
feketelistára kerültek, és a meghirde-
tett partnerség ellenségeskedésbe for-
dult át (lásd a Harmadik Szektor és 
az OFF viszonya). Ebből – remélhe-
tőleg – mindkét fél tanulságokat fog 
levonni: a szervezőstábnak meg kell 
hallania a kritikát akkor is, ha a ren-
geteg munka után pozitív visszajelzé-
seket szeretne kapni, a kritikus mű-
vészeknek pedig nem érdemes olyan 

elvárások elé állítani egy önszerve-
ződő művészeti eseményt, mintha 
az politikai rendszerváltásra vállal-
kozott volna. A  fontos kezdeménye-
zés hibái abból adódtak, hogy vá-
ratlan léptékűre nőtt, és az időkeret 
nem volt elegendő a felmerülő viták 
lejátszására. Nem tűnt teljesen indo-
koltnak minden állami finanszírozá-
sú intézmény kizárása, nagyon hiá-
nyoltam az FKSE részvételét, amely 
a rendszerváltás óta mindig megújul-
va igyekezett reflektálni saját intéz-
ményi működésére. Erénye volt vi-
szont, hogy számtalan, tartalmilag 
izgalmas és – a kritikus hangok által 
az  OFF-kurátorok nyilatkozataiból 
hiányolt – politikai állásfoglalást tar-
talmazó projektnek adott keretet és 
mindenekelőtt reményt, hogy ezek-
nek van létjogosultságuk.

Timár Katalin: – Az OFF megkísé-
relte, hogy a jelenlegi helyzetre adjon 
választ, de az általa választott eszkö-
zök erre nem alkalmasak. A magyar 
kultúrpolitika a  rendszerváltás óta 

nem nézett szembe alapvető, szerke-
zeti kérdésekkel, és ez politikai oldal-
tól független. Nagyjából két irányzat 
váltogatja egymást: egy, a  közpén-
zek kiáramlását központosító, és egy, 
a  kultúra piacát támogató. Az  előb-
binek extrém példája az MMA, ami 
a közpénzek privatizálását és a kul-
túrpolitika „outsourcing”-olását való-
sítja meg (nevezzük ezt „lesöpörjük 
a  padlást” attitűdnek), az  utóbbira 

az a paradox és átgondolatlan elkép-
zelés jellemző, hogy a tömegkultúra 
bizonyos, egyébként a piacon is nagy-
jából megélő ágait is közpénzből fi-
nanszírozzák (ezt hívhatjuk „punk” 
programnak). A  kultúra szereplői 
sem kényszerítették ki a  kultúrpoli-
tikától a  demokratikus elképzelések 
megfogalmazását és megvalósítását, 
inkább az egyéni alkuk mentén pró-
bálták meg fenntartani létezésüket 
és intézményük működését. A  kor-
társ művészet marginalizálódásá-
nak folyamata sem kormányoktól 
függő; elég az elmúlt két és fél évti-
zed kulturális kiadásainak statiszti-

káit áttekinteni. Az OFF abból indult 
ki, hogy az állami (azaz a közpénz) 
rossz, „piszkos” pénz, a  magánfor-
rásokból (cégek, magánszemélyek 
stb.) származó támogatás pedig a jó, 
tehát „tiszta”. Ez a polarizáció azon-
ban elfedi azt a valódi kérdést, hogy 
az adott pénzt kik, milyen célból és 
milyen módon osztják el.

Birkás Ákos: – Ez olvasat kérdése. 
Lehet örülni, hogy „az MMA kapott 
egy pofont”, de ez nevetséges. Nem 
hiszem, hogy ez lenne a kérdés. Csak 
ha az OFF „képzeletbeli tere” valami-
lyen módon folyamatossá tudna vál-
ni, élve maradni és tovább alakulni, 
akkor válik kihívássá. Ha nem, akkor 
elhalványodik, nem lesz jelentősége. 
A kérdés tehát az, mekkora a függet-
len művészetet akarókban az erő. Ha 
nincs bennük, akkor nincs miről be-
szélnünk.

– Milyen viszonyban volt az OFF 
programja a projekt kommunikáció-
jával?

Birkás Ákos: – A  káosz rendben 
volt.

Maja és Reuben Fowkes: – Egy 
ilyen nagyobb projekt kommuni-
kációja professzionisták feladata, és 
néhány kérdésben korlátozott volt, 
mivel önkéntes munkára épült. Ál-
talában úgy tűnik, hogy az  egyéni 
projektek sikeresebben kommuniká-
lódtak, mint a biennále átfogó vízió-
ja. A  legnagyobb kérdés számunkra 
az a döntés, hogy nem készül kataló-
gus, noha digitális formában lehetett 
volna publikálni, ezért ez éppenség-
gel nem csak financiális ügy. Értékes 
művészettörténeti dokumentum le-
hetett volna, és platformot biztosít-
hatott volna a biennále által felvetett 
témáknak.

András Edit: – Egy alulról szerve-
ződő, kollaboratív projektet, amely 
nagyon sok ember láthatatlan erő-
feszítésére és önkéntes munkájára 
épül, nem szerencsés, ha a  nyilvá-
nosság előtt mindössze két-három 
hang képvisel. Úgy vélem, a hangok 
sokasága és sokfélesége felelt vol-
na meg a  műfajnak. Továbbá: lehet 
ugyan elegánsan elhatárolódni a po-
litikától, de az a „normalizáció” csap-
dájába való besétálással ér fel; abba 
a csapdába, amely a csata nyomainak 
eltörlésében és a „politikumtól men-

tes esztétikum” hangoztatásában ér-
dekelt, miután már megnyerte a csa-
tát és megszerezte a győztesnek járó 
hadizsákmányt, majd a maga képére 
formálta az intézményrendszert. Túl 
vagyunk már azon a  diskurzuson, 
hogy létezhet „tiszta” művészet, de 
ha valahol ezt végképp bajos képvi-
selni, az éppen minálunk van.

Timár Katalin: – A  kommuniká-
ció a  sajtó szintjén sok orgánumot 
elért, de abban nem vagyok biztos, 
hogy az  úgynevezett nagyközön-
séget is sikerült megszólítani, akár 
a helyi, az  egyes kiállítások, projek-
tek környezetében élő kisközössége-

ket. Érdekes kezdeményezésnek tűnt 
az Artlocator applikáció, de részben 
az  interface értelemzavaró hiányos-
ságai, részben a frissítések elmaradá-
sa miatt számomra ez sem bizonyult 
hatékony eszköznek az aktuális ese-
mények, programok és főleg a kiállí-
tások bezárásának követésében. Pe-
dig ez korszerű, és főleg a fiatalokat 
elérő és megszólító kommunikációs 
forma lehetett volna.

– Véleményed szerint mi lett a 
megvalósult programsorozat fő 
(vagy néhány kiemelendő) állítása?

Maja és Reuben Fowkes: – Sze-
rintünk nem maradhat spekuláció 
tárgya, hogy mi volt a  biennále fő 
üzenete, hanem az  lenne kívána-
tos, hogy az  egyértelműen kiderül-
jön a nyomtatott anyagokból, a hon-
lapon és másutt publikált kurátori 
statementből. Még ha az OFF vezető 
elve az is volt, hogy ne írjon elő álta-
lános témát a résztvevőknek, a kon-
cepcionális irányelvek ugyanilyen 
fontosak.

András Edit: – Abban a nyomasz-
tó apátiában, illetve öntelt akarnok-
ságban, amely áthatja a  színteret, s 
amelynek szájból szájba való mes-
terséges lélegeztetésre van szüksége 
(Laci&Balázs – Hatházi László és An-
tal Balázs – projektje), amelyben még 
a  tolókocsikat is egy központi rend-
szer működteti, azaz tartja kordában 
(Pacsika Rudolf), s ahol még az  idő 
múlatása is folyamatos emberi erőfe-
szítést kíván (Ivan Moudov), továb-
bá ahol még egy „tisztán” művésze-
ti kérdésekkel foglalkozó projekt (Kis 
Varsó) számára is a „Lipót” ápoltak és 
orvosok által készített makettje jelent 
referenciát a  Szabadság tér–Kossuth 
tér tengelyén elhelyezkedő helyszí-
nen, ott az OFF a túlélés reményét és 
esélyét nyújtja. Teret és megnyilvá-
nulási lehetőséget kínált egy elárult 
és cserbenhagyott generáció és a ci-
vil kezdeményezések számára egy 
olyan korban, amelyben a  közössé-
gek módszeres szétverése zajlik. Fel-
hajtott nagyszerű kortárs művészeti 
helyszíneket, amelyekben folytatód-
hat az élet, miközben a hivatalossá-
gok megalomán múzeumnegyedet 
készülnek felhúzni közpénzen a Vá-
rosligetben, a  szakmai konszenzus 
ellenében. Nem kevesebbet állított és 
bizonyított, mint hogy van és lehet 
élet a hivatalos kultúrpolitikán túl is.

– Mi a  relevanciája a  nemzetkö-
zi színtéren, és ki tudott-e jelölni 
az  OFF magának markáns helyet 
a biennálék özönében?

Birkás Ákos: – Az  orbáni minta 
szerint most dicsekedni kéne. Szép 
lenne, ha nem tennénk.

Maja és Reuben Fowkes: – Bár 
az  OFF nemzetközileg is releváns 
kérdéseket tett fel, egyelőre úgy tű-
nik, ezeket csak részlegesen sike-
rült Magyarországon kívül is lát-
hatóvá tennie. Ez részben annak 
a döntésnek a következménye, hogy 
az OFF-ot inkább a biztonságos kö-
zép-kelet-európai kontextus keretei 
között tartották, mint hogy távo-
labbi párhuzamok és rokonság után 
néztek volna. Tekintettel arra, hogy 
a biennálekultúra – a kreatív város 
fenntarthatatlan dogmájától való 
függése és a  művészeti piac folya-
matainak való alávetettsége miatt –, 
globális válságban van, az OFF nem 
állami létrehozásának kísérlete – így 
utólag már elmondható – legalább 
felerészben célba vette ezt a  kezel-
hetetlen kettős kötöttséget, hozzá-
járulva ezzel a  művészetvilág auto-
nóm struktúrákért folyó, átfogóbb 
küzdelméhez.

ÖSSzeállította: andráSi gábor

OFF-Biennále

Pacsika Rudolf: Illetékesség, installáció, 2015, V., Henszlmann Imre utca 5.

Ivan Moudov: Performing Time, performansz, videodokumentáció, 2012
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XVIII. ÉVFOLYAM – 6. SZÁM

Kiállítás

(folytatás az 1. oldalról)
Ezekben a  legkorábbi években 
azonban mind közül Rudnay ha-
tása az  elsöprő – vesszük észre 
csodálkozva Barcsay két, a  húszas 
évek közepén készült, viharos egű 
alföldi tájat ábrázoló festménye lát-
tán. Talán túlságosan is érződik raj-
tuk a  mester köpönyegének ölelé-
se, ugyanakkor nyilvánvaló a fiatal 
festő tehetsége, ami már a  főisko-
lai évek barnában tartott portréin 
is bebizonyosodott, amelyek pedig 
a szeretett Mednyánszky csavargó-
képei nyomát idézik. E korai képek 
jórészt ismeretlenek még a  hozzá-
értő közönség előtt is, érdekesen 
vetítik elénk a  kezdeteket, mert 
ezekből derül ki, hogy Barcsay a 
felkészülés éveiben olyan, mint 
a szivacs: minden hasznosíthat ó 
hatást eminensen magába szív. 
Visszanézve ez azért imponáló, 
mert már tudjuk a  végeredményt, 
az  odavezető út azonban e (még) 
nem barcsays művekkel indult, s 
csak ezekkel együtt mérhető fel 
igazán az  a  türelmes önépítkezés, 
amely a művész érett korszakához 
elvezet.

Hamarosan újabb impulzusok 
érik Párizsban (1926), ahol csak 
lassan kerül közelebb a  moder-
nekhez. Előbb az  impresszionis-
ták és Cézanne nyűgözik le, s majd 
csak három évvel később, újabb 
útja alkalmával férkőzik közelebb 
az avantgárdhoz.

Az ennek eredményeképp 1927 
körül készített csendéletei viszont új-
fent zavarba hoznak, hiszen ha nem 
tudnánk, hogy Barcsay-kiállításon já-

runk, könnyen valamelyik Nyolcak-
csoporttagnak tulajdonítanánk őket 
a  cézanne-i örökség, a  festésmód s 
a  jellegzetes tárgyak alapján. Ekkor-
tájt fest még néhány tájképet és utca-
részletet ugyanebben a formafelbon-
tó stílusban – bár a  művek alapján 
Aba-Novák közelsége sem hagyha-
tó teljesen figyelmen kívül, hiszen 
1927-ben együtt töltöttek egy nya-
rat Igalban. Néhány könnyed, Pá-
rizs délnyugati, gyárkéményes kül-
városát megörökítő tempera születik 
még az  évtized legvégén, s ezzel 
vége is az élénken kifelé figyelő, ta-
nuló-kereső, magát próbára tévő idő-
szaknak, mert 1930 táján, Szentend-
rén egy csapásra magára talál. Ettől 
kezdve szinte minden hatást elvet, 
ami addig érte, s elkezd gyarapodni 
a  jellegzetes életmű: a kevés témára 
összpontosító, ám azokat annál kö-
rültekintőbb odaadással körbejáró és 
feldolgozó Barcsay-oeuvre.

Az 1930-as évek elejétől készül 
tehát a  jól ismert dombos tájké-
pek sorozata. Ezek a  látványból 
induló, mégis elemelő, a  dombhá-
tak súlyosságát érzékeltető, de lágy 
összekapcsolódásukat a  sejtetett 
szerkezetességgel azt mégis meg-
könnyítő képek a  legszebb példái 
annak, ahogyan a  franciáktól elta-
nultakat saját gyökereivel párosít-
ja, továbbá hogy a  látvány játékos 
esztétikáját oksági viszonyok elem-
zésével köti össze. A  mélyben ott 
bujkál már a későbbi, egyre logiku-
sabban absztraháló elme, de egy-
előre még magával ragadja a termé-
szet nyújtotta gyönyörélmény.

Ez már abszolút saját hang (még 
akkor is, ha a  bonckés némi Ma-

tisse-, Dufy- vagy Vaszary-féle ecset-
rajzosságot hoz elő), a főiskolai dip-
loma után tehát négy esztendővel, 
illetve a gyűjtögetés éveinek letelté-
vel megszületett az autentikus alko-
tó, s munkássága ettől kezdve nem-
csak egyedi és összetéveszthetetlen, 
de elkezd növekedni a  saját köpö-
nyege is, amely alól a következő év-
tizedekben fiatal művészjelöltek ge-
nerációi indulnak majd el.

Barcsay türelmes következetes-
sége megejtő. A  tájképekkel pár-
huzamosan vissza-visszatér az 
1928-as Mun káslánnyal indított 
alak ábrázoláshoz, a magányos női 
figura olykor párt kap, aztán – 
mintegy a tájbéli összefüggések fel-
fedezéseit követve – az emberi test 
is formák rendszerére redukálódik, 
csoporttá növekszik, s ezáltal szer-
vezett kompozícióvá. 1949-re már 
világos ennek a  témának a mono-
króm programja, s  1968-ban mo-

zaikként elnyeri végső formáját. 
Az  alapképlet azonban az  1960-
as évtizedben folyamatosan fog-
lalkoztatja, az  újabb olajképeken 
az  asszonyok csoportja színessé 
válik.

S mindeközben egyre nagyobb te-
ret nyer újabb témája, Szentendre, 
ahol 1929-től a nyarakat tölti. 1937 
tájékáról találunk néhány olyan ké-
pet tőle, amelyekről Ámos oldott 
formái jutnak az eszünkbe, a negy-
venes évtizedben viszont egyre vas-
tagabb, fekete, rácsszerű kontúrok 
keretezik a házcsoportokat.

Az ötvenes évek művei jól látha-
tó visszahúzódást mutatnak, kis-
méretű képei Nagy Balogh-i sze-
rénységgel és önvisszafokozás sal 
minimál-témákra korlátozódnak: 
ko pár asztal pár egyszerű tárggyal, 
s ekkor születnek azok a  gömbből 
anatomizálódott fejek is, amelyek 
antik kori kívülállókként tekinte-
nek a  világra. És továbbra is „mi-
niatúrákat” fest: háromtenyérnyi 
vásznakon sorakoznak a  festőállvá-
nyos műteremrészletek, a  színben-
vonalban visszaszelídült házfalak, 
melyek néha fokozottan geometri-
kus, absztraháló lendületet vesz-
nek. Mondhatni, szó szerinti apró-
munkával, „kis” remekműveken át 
érik a nagy betetőzés, a nyolcvanas 
évtized elejének nagyméretű, vég-
letekig letisztult kompozíciói. E mű-
vek magukkal ragadó ereje abból 
adódik, hogy annak ellenére, hogy 
színtiszta geometrikus absztrak-
ciók, valami megfejthetetlen titok-
ként megőrizték az élő organizmus 
lélegzését.

A Szabó Noémi által rendezett 
kiállítás címében benne foglalta-
tik a  tanár is, s a Művészeti anató-
mia lehengerlő eredeti rajzai egy kü-
lön kistermet töltenek meg. A lapok 
nemcsak elképesztő rajzkészségről 
szólnak, de alázatról is. Mint a teljes 
életmű. Bár maga Barcsay nagyon 
egyszerűen látja mindezt: „Ahhoz, 
hogy valaki a tehetségét ki tudja ak-
názni, sok más dologra is szükség 
van. Elsősorban is szerencsére. Eb-
ben benne van az is, hogy egészsé-
gesnek kell lenni, etikusnak kell len-
ni, becsületesnek, karakteresnek is, 
sok mindennek meg kell lenni ah-
hoz, hogy az  ember egy életen ke-
resztül kitartson egy gondolat, egy 
eszme mellett, amellyel született, és 
amely benne él addig, amíg ecsettel 
és festékkel bánik.” Szerinte ennyi. 
Szerintünk több. (Megtekinthető 
szeptember 6-ig.)

iboS éva

A konszolidáció csalhatatlan jele, hogy a félig lerombolt fővárosban egyre 
több szó esik a művészetről és az irodalomról. A körvonalazódó új művé-
szettől azt várjuk, hogy példát mutasson, és kiutat a káoszból, hogy megfo-
galmazza az eddig csak jelszavakban megjelenő eszméket. A mai művészet 
demokratikus jellegű, számtalan iránya fér meg egymás mellett a naturaliz-
mustól a realizmuson át az elvont törekvésekig. Minden irányzatnak létjo-
gosultsága van, kivéve a reakció agyat-lelket tompító mákonyát, a giccset, 

ami a múltban nem volt más, mint búfelejtő 
a  robot mellé, hogy a géppé vált ember ne 
ébredjen tudatára sorsának. A  revükben 
és a romokkal körülvett kávéházak cigány-
muzsikájában azonban ma is ott van még 
a giccs érzete.

A művészet és a  művelődés kérdését se-
gítik az  újonnan alakult művelődési társa-
ságok, melyek közül elsőként a  Magyar–
Szovjet Művelődési Társaság alakult meg. 
A kölcsönös szellemi csere mellett a szovjet 
kultúra valódi arculatának bemutatását tűz-
ték ki feladatul, de az iskolákat és a tudomá-
nyos intézményeket is megtisztítják a Szov-
jetunióval szembeni ellenséges propaganda 
maradványaitól. Tiszteletbeli elnökké Szent-
Györgyi Albert professzort választották. 
A megalakulás alkalmából táviratot intéztek 

Sztálin tábornagyhoz, melyben köszönetet mondanak az orosz hadseregnek 
a szabad szellemi fejlődés lehetőségéért, továbbá kifejezik óhajukat, hogy 
a magyar és a szovjet nép kölcsönös megismerése megértéssé és barátsággá 
fokozódjék. A Magyar Művészeti Tanács jóváhagyásával több szomszédos 
állammal való kapcsolatfelvételre is sor került. A  Magyar–Csehszlovák 
Társaság előkészítő bizottságának tagjai között van Kassák Lajos és Márai 
Sándor, a Magyar–Román kulturális kapcsolatfelvételben Tamási Áron és 
Várkonyi Zoltán vállalt szerepet.

Térhódító fiatal művészet
A modern művészet legkiválóbbjainak részvételével nyílt meg az  Istenhe-
gyi úton a Haladó Művészet című kiállítás, a régi Műcsarnok helyiségeiben 
pedig a  Képzőművészek Szabad Szervezetének Ifjúsági tagozata rendezte 
meg első tárlatát. A  kiállításokat egyéni útkereső szándékok bemutatása 
jellemzi, és az eddig tanított dolgokkal tudatosan szakító, meg nem alku-
vó művészek erőfeszítései. Zilahi Edit Bombatámadás című képe és Rózsa 
György tragikus hangulatú Korsós nő ábrázolása a Műcsarnokban bemu-
tatott anyag erőssége. Némedy-Reigl Judit tájképekkel jelentkezik. Hantai 
Simont a  fényhatások foglalkoztatják, ám képességei teljességét freskókon 
szeretné kibontakoztani. A kemény akaratú fiatalok alkotásaiban lendület 
és szándék tükröződik; sokszínűen, izgalmas próbálkozásokkal keresik útju-
kat. A térhódító fiatal művészek tevékenységét a pártok kultúrfelelősei máris 
szabadosságnak nevezik, olyan pacsmagolásnak, melynek az új tárlatlátoga-
tókhoz semmi köze. A fölényes kritika helyett hasznosabb lenne a művészeti 
szempontból kevéssé kiművelt nép nevelése és a társadalom képzőművészeti 
szemléletének fejlesztése. A munkásság kultúrszínvonalának emelése etikai 
és mozgalmi kötelesség. A műpártolás polgári szokásának széles rétegekre 
való kiterjesztése, a munkásság és az értelmiség egymáshoz közelebb ho-
zása egyaránt kívánatos törekvések. Mindezek első lépései a  jelenlegihez 
hasonló kiállítások. (Megtekinthető volt 1945. június 10-től július 1-ig.)

Vándorkiállítás munkásoknak
A Fővárosi Képtár eltűnt műalkotásainak visszaszerzése még zajlik, ugyan-
akkor a múzeum máris sok új képpel gyarapodott a művészeti élet fellendí-
tésére eszközölt tanácsi vásárlások révén. A képtár azokra is gondol, akik-
nek eddig nem volt módjuk és alkalmuk arra, hogy betekintést nyerjenek 
a művészet világába. Kassák Lajos kezdeményezésére 50 képből vándor-
kiállítást állítottak össze, melyet az ország üzemeiben mutatnak majd be, 
elsőként a csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémművekben. A magyar fes-
tészet százesztendős fejlődését végigkövető tárlatot tömegesen látogatják 
a dolgozók. A képeket hangulatos feliratok kísérik. Bán Béla egyik művét 
például így írják le: „Az alakok a színek szárnyán csaponganak az ég felé, 
körülöttük határtalan messzeség: a  szabadság!” Ha a  feliratok szakszerű 
felvilágosítást is tartalmaznának, a sikeres kiállítás fokozottabban teljesít-
hetné ismeretterjesztő hivatását.

A kultúrától és a  művészettől megfosztott nép gyenge, ezért örvende-
tes, hogy a munkáspártok a dolgozó tömegek szellemi képviselete mellett 
a műveltség alapjaihoz való hozzásegítésüket is magukra vállalják. A ván-
dorkiállítás is bizonyítja, hogy felismerték, egy tárlat több, mint felvilágo-
sító munka: értékes nevelőeszköz. (Első Képzőművészeti Vándorkiállítás, 
Csepel, megtekinthető volt 1945 júniusában.)

Kassák-est
Nyolc éve tartotta utolsó szerzői estjét a magyar munkásirodalom kiváló 
képviselője, Kassák Lajos. Hosszú szünet után végre a  Szociáldemokrata 
Párt rendezésében lép a közönség elé 1945. június 30-án a Zeneakadémia 
Nagytermében, ahol a bevezető előadást Nádas József tartja. Kassák versso-
rai ifjú ajkakon, az új előadóművészek legkiválóbbjai tolmácsolásában szó-
lalnak meg. A szocialista líra és próza mesterének estjére jegyek kaphatók 
a Népszava könyvkereskedésében és az összes pártszervezetnél.

CSizmadia alexa

1945. június

Magyar–orosz történelmi  
kapcsolatok, 1945

Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely

A kis nagy ember

Barcsay Jenő: Fejtanulmány (Leányfej), 1957
olaj, vászon, 23,5×16,5 cm, magángyűjtemény

Barcsay Jenő: Monumentális táj, 1980
olaj, vászon, 110×125 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Barcsay Jenő: Csendélet asztali órával, 1927
olaj, vászon, 67×71 cm, magángyűjtemény
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„Az ember érzi, hogy akar-e képeket 
venni, vagy nem. Ha fontos, akkor 
vesz. Nekem például ugyanolyan fon-
tos, mint hogy elmenjek úszni, vagy 
a gyerekekkel fagyizni.”

A Blitz Galériában ismertük meg 
az  évezred elején, 2009-től a  Neon 
Galéria vezetőjeként szerzett nevet, 
de már a  kilencvenes évek óta ak-
tív műgyűjtő. Tóth Árpád gyerek-
korától nem átlagos módon érdeklő-
dött a  képzőművészet iránt. Az  első 
lapszámtól megvásárolta és kiolvas-
ta az  összes Műértőt, ám a  legelső 
műtárgyait még hat évvel korábban, 

1992-ben, gimnazistaként szerez-
te. Egy budapesti Laibach-koncerten 
jutott hozzá az  IRWIN csoport két 
nagyméretű linómetszetéhez és egy 
szitanyomatához, melyek azóta is 
jegyzett darabok.

Akkori lakóhelyén, Szegeden rend-
szeresen járt műtermekbe, Lóránt Já-
nostól például igen jutányosan kapott 
egy kisebb festményt, mert a művész 
látta az ifjú gyűjtőn, hogy nagyon vá-
gyik rá. Jóval később Tóth Árpád ku-
tatta fel Lóránt szétszóródott, óriási 
képanyagát az  életművét bemutató 
könyvhöz. Igazi lokálpatriótaként a 
szegedi művészek mellett a  hódme-
zővásárhelyi alkotókat is igyekezett 
egyre jobban megismerni. Már a ki-
lencvenes években fölfedezte, hogy 
a  hódmezővásárhelyi művészetben 
az  ötvenes–hatvanas években kiraj-
zolódott egy progresszív, realista fes-
tészeti irányzat. Mára nosztalgiával 
tekint e művekre, de ez a gyűjtemé-
nyi egység az  önidentifikáció szem-
pontjából maradt fontos számára.

Eredetileg gazdasági pályára ké-
szült, irodalomból, filozófiából és 
közgazdaságtanból szerzett diplomát 
a szegedi egyetemen, majd bankban 
kezdett dolgozni. A Műértőn keresz-
tül figyelemmel kísérte a  budapesti 
művészeti életet és a  műkereskedel-
met. Az  egyik lapszámban olvasta 
egy fővárosi galéria álláshirdetését, 
így vették föl a Blitz Galériába 2001-
ben. Otthagyta a bankot és Szegedet, 
új életet kezdett Budapesten. „Megta-
nultam, hogy a művészethez és a mű-
vészekhez alázattal kell viszonyulni. 
Pénzből bármennyit lehet csinálni, 
és az amúgy is elmegy, ha nem mű-
tárgyra, akkor bármi másra. A jó mű-
alkotás viszont az örökkévalóságnak 
szól” – vallja Tóth Árpád.

Első munkája a Blitzben a  leltáro-
zás volt. Élvezte, hogy testközelbe 
kerültek a nagy művészek alkotásai. 
A galériában töltött kezdeti években 
gyűjtőszenvedélye visszafogottabb á 

vált. Munkája révén számos kortárs 
alkotóval került kapcsolatba, beje-
lentkezett műterem-látogatásokra 
idősebb és fiatalabb művészekhez is. 
Időközben grafikákat vásárolt és auk-
ciókon is válogatott az Európai Isko-
la számára még megfizethető áron 
kínált alkotásaiból, többek között 
Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér, 
Martyn Ferenc és Lossonczy Tamás 
hetvenes években született művei-
ből. Ennek a gyűjteményi egységnek 
fontos sarokköve Vajda Lajos Tányé-
ros csendélet házak felett című mun-
kája a harmincas évekből.

Később főként a fiatal kortárs mű-
vészek, például Giricz Máté, Hor-
váth Roland, Korodi János, Kupcsik 
Adrián, ötvös Zoltán, Szabó Ákos 
és Tamási Claudia munkáit vásárol-
ta. A  kortárs művészet egyre alapo-
sabb tanulmányozása több új irány 
felé nyitotta meg a gyűjteményt. Ér-
deklődni kezdett a kilencvenes évek 
művészete és az Újlak Csoport iránt. 
Ádám Zoltán, Farkas Gábor, Hajdú 
Kinga, Komoróczky Tamás, Németh 
Hajnal és Pálos Miklós munkáiból is 
vásárolt. Ugyanakkor figyelni kezdett 
az  előző két évtized festészetére is, 
különösen Bernáth(y) Sándor, Hen-
cze Tamás, Nádler István, Tolvaly 
Ernő és Károlyi Zsigmond képei, Mé-
hes Lóránt grafikái vagy Bernát And-
rás korai művei ragadták meg. Műter-
mekben és a  másodpiacon bukkant 
rá a hatvanas–hetvenes években ké-
szült konceptuális fotókra, melyek 
mára a gyűjtemény fontos és jelentős 
részét képezik, benne Halász Károly, 
Hencze Tamás, Méhes László, Pauer 
Gyula, Perneczky Géza és Tót Endre 
mail art műveivel.

A kollekció látszólag széttartó, a 
háborútól a XXI. századig a magyar 
művészet sokféle irányzatát, alkotóját 
megjeleníti, mégis szisztematikus és 
fókuszált. A gyűjtőt minden korszak-
ban a nüanszok, illetve a vakfoltok ér-
deklik, olyan művészeket keres, akik-
re mások kevésbé figyeltek eddig. 
Tapasztalata szerint a  hazai művé-
szetben és műkereskedelemben szá-
mos olyan eset adódik, amikor az el-
ismerés és a minőség nem feltétlenül 
találkozik. „Folyamatosan és inten-
zíven foglalkozom a  magyar képző-
művészettel, és mindig vannak ked-
venc időszakaim. A jó művek mindig 
aktuá lisak, nekem mindegy, hogy va-
lami régi vagy új, minden, ami jó, be-
cses számomra” – jelenti ki a gyűjtő, 
aki e gondolat jegyében szokatlan pá-
rosításokat hoz létre a kollekció alko-
tásaiból. Például Károlyi Zsigmond 

festményei összhangba kerülnek 
Káldi Katalin munkáival, de Bernát 
András vagy Braun András vásznai-
val is jól működnek. Szabó Ákos és 
Kis Róka Csaba, vagy Gyarmathy 
Tihamér és Hencze Tamás, illetve 
Lossonczy Tamás és Bullás József 
munkái is összekapcsolódnak a  kol-
lekcióban.

2006-ban Makón élő rokonaitól 
ajándékba kapott egy anyagot a Ma-
kói Grafikai Művésztelepen a  nyolc-
vanas években készült mappákból, 
lapokból. Rendkívül izgalmasnak ta-
lálta a  műveket, és elkezdte kutatni 

a művésztelep 1977-től 1990-ig tartó 
történetét, melynek résztvevői töb-
bek között Bak Imre, Bukta Imre, 
Hajas Tibor, Károlyi Zsigmond, Lak-
ner László, Lengyel András, Lux An-
tal, Pinczehelyi Sándor, Sarkadi Péter, 
Swierkiewicz Róbert, Tolvaly Ernő, 
Veszely Ferenc voltak. Tóth Árpád 
járt a makói múzeumban, fölkeresett 
számos művészt, konzultált Hajdu 
István műkritikussal, a telep egykori 
művészeti vezetőjével, illetve Dévé-
nyi István művészettörténésszel, akik 
sokat segítettek a kutatásban. Sziszte-
matikus munkával feldolgozta az ada-
tokat, mindent föltárt és megszerzett, 
amit csak lehetett, így gyűlt össze egy 
nagy anyag, amely ma már vetekszik 
a makói múzeum e tárgyú kollekció-
jával. Gyűjteménye iránt nagy az ér-
deklődés, az  elmúlt években két ki-
sebb kiállítást is rendeztek belőle 
Szentendrén és Pécsett. A tervek sze-
rint Tóth Árpád a  közeljövőben egy 
nagyszabású tárlaton is bemutatja és 
publikálja majd az anyagot és kutatá-
sa eredményeit.

2007-ben vált el a Blitz Galériától, 
egy időre Berlinbe költözött, majd két 
évvel később nyitotta meg saját galé-
riáját Budapesten. „Egy galerista sze-
rintem akkor hiteles, ha a  mai kép-
zőművészetet a  saját művészkörénél 
szélesebb merítésben látja és láttat-
ja a  gyűjtőivel. Ha kontextualizálni 
is képes azokat a  művészeket, akik-
kel foglalkozik. Ez a  műgyűjtésnek 
egy magasabb szintje. A  Neonban 
kiállított alkotók nyilvánvalóan kö-
zel állnak hozzám, de szorgalmazom 
a kitekintést, a tájékozódást. A gyűj-
teményemmel egy szofisztikált, spi-
rituális magyar festészeti vonalat 
szeretnék kirajzolni Vajda Lajostól 
Veszelszky Bélán, Tóth Menyhért ké-
sői művein, Károlyi Zsigmondon, Bak 
Imrén és Bernát Andráson át Erdélyi 
Gáborig, de ehhez még sok időre lesz 
szükségem” – mondja a gyűjtő.

Spengler Katalin

A Vass Cipő új üzlete

Slow design Budapesten
A pesti Belvárosban 2012-ben nyílt meg a hagyományos, kézzel varrt ci-
pőiről már külföldön is ismert Vass Cipő új üzlete. Portálja, ahogy a belső 
tér is, egyszerű, nagyvonalú, míves – ezzel tűnik ki az utca kis üzleteinek 
szedett-vedett halmazából.

A fekete üvegszál erősítésű betonlapokkal burkolt homlokzaton eloxált alu-
míniumlamellák hangsúlyozzák a bejárati üvegajtót és két oldalán az üvegki-
rakatot, amelyen keresztül a bolt belső tere látható. A belső tér közepén álló 
nagyméretű betonasztalon a cipők mint kiállítási tárgyak sorakoznak csak-
úgy, mint a fal melletti három oldalon álló tárolószekrényeken. A falakon kor-
társ képzőművészeti alkotások láthatók. A Vass cipők elegánsak, vagányak és 
magabiztosak – minden erőlködés nélkül. Ezeknek a cipőknek kellett méltó 
helyet adniuk a tervezőknek, 
a  T2a Építésziroda munkatár-
sainak: Turányi Gábornak, 
Turányi Annának és Turányi 
Bencének.

Egy igazi építész számára 
a  kisléptékű tervezési felada-
tok sokszor nagyobb kihívást 
jelentenek. A  portál, a  belső 
tér és a  bútorok is markán-
san építészeti karakterűek: 
a  betonpadló, a  betonasztal, 
az  ismétlődésből struktúrát 
alkotó cipődoboz-szekrények 
a galérián, vagy a konstruktív 
műalkotásnak is beillő mennyezetvilágítás. Ma egy kereskedelmi célú tér 
megtervezése sokszor rafinált, az emberi természetet manipulatív módon 
kihasználó eszközökkel történik – szemmagasságban elhelyezett azonos 
áruk, sűrűbb padlóraszter a drágább termékeknél, hogy öntudatlan lassí-
tásra kényszerítsen, vonzó színes bútorok és feliratok –, aminek az a célja, 
hogy a végén a betérő azt is megvegye, amit esze ágában sem volt megven-
ni. Ez a bolt nem akar mást mutatni, mint ami: míves férficipőket, mennyi-
ség helyett minőséget, a gyors avulás helyett hosszú élettartamot, a múló 
napi divat helyett klasszikus stílust. Az építészek a térrel, az anyaghaszná-
lattal és a részletekkel ezt az erkölcsi alapállást fogalmazták meg.

Turányi Gábor jó érzékkel ad megfelelő arculatot egy-egy márkának 
az építészet eszközeivel, ahogy a herendi Porceláneum (1998), a zsámbéki 
Ziegler-üzem (2003) vagy a már fiával, Bencével közösen jegyzett Simplon 
udvar (2009) esetében is tette. A veszprémi várban 2004-ben az ő tervei 
alapján épült meg Vass László képzőművészeti magángyűjteménye három 
műemléképületben (munkatárs: Ignácz Erika, Csutorás László). A  ci-

pész ilyen módon is adózik 
az  emberi alkotókészség-
nek: nemcsak a kortárs mű-
vészet mecénásaként gyűjti 
a műveket, de közkinccsé is 
teszi őket.

Vass László 1978-ban ala-
pította cégét. A  minőségi, 
kézzel varrott férficipő-készí-
tésre a rendszerváltáskor állt 
át, felismerve, hogy a nyuga-
ti tömegáruk dömpingjével 
más módon nem veheti fel 
a  versenyt. Bátorsága is volt 
hozzá, amely belső meggyő-
ződésből táplálkozhatott. Ki - 
alakította azt a  klasszikus 
stílust, amelynek alapját egy 
angol kaptafa adta. A  cipő 
formáját – s így stílusát – 
ugyanis a  kaptafa határozza 
meg. A kézzel varrott cipők 
minden részlete emberi köz-
reműködéssel születik, a sza-
básminta megrajzolása, a bőr 

kiválasztása és kiszabása, a  rámára illesztés, a  varrás. A  kézzel készítés 
akkor válik értékké, ha minőséggel párosul. Akkor viszont egyedisége ré-
vén olyan többletet hordoz, amilyet egyetlen gyári termék sem. Ez a többlet 
az emberi munka, a létrehozásához szükséges személyes erőfeszítés, ami 
lelket ad a tárgyaknak, és végső soron értelmet az életnek.

2000-ben jelent meg Molnár Magdával közös köny vük, A klasszikus 
férficipő (Vince Kiadó, Budapest). Ebben az idejétmúlt formában (mármint 
a  könyvben) bepillantást nyerhetünk egy idejétmúlt mesterségbe. Vass 
László talán maga sem tudja, hogy része annak az ellenállási mozgalom-
nak, amit Kate Fletcher, a Centre for Sustainable Fashion (Fenntartható 
Divat Központ) alapítója 2007-ben Slow Fashionnek nevezett. Egyre gyor-
sabban egyre több áru kerül piacra, amelyek reklámjai elhitetik, hogy azt 
mind meg is kell venni a boldogsághoz. A gyorsételekhez hasonlóan ezek 
telítettséget okoznak, de valójában a tápanyagok hiányában éheztetik lel-
künket. Az állandó éhségérzetet újabb adagok beszerzésével akarjuk eny-
híteni – mindhiába. A megoldás a slow design hívei szerint a lassulásban 
van: csak akkor láthatjuk és tapasztalhatjuk meg a dolgok természetét, ha 
lassan megyünk. Ez a Vass cipők üzenete. De addig is, míg lelassulunk, 
megvesszük az olcsó, Kínában gyártott cipőt minden hónapban.

lévai-Kanyó Judit

Gyűjtés – Építészet

Bemutatjuk Tóth Árpád műgyűjtőt

Vakfoltok, kutatás, kitekintés

Vajda Lajos: Tányéros csendélet házak felett, 1936
papír, tus, 24×31 cm

Károlyi Zsigmond: Ikszből plusz, 1980
kollázs, 29,5×29,5 cm

A galériás belső tér a cipődoboz-szekrényekkel

Portál a Haris közben
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Portré

Lakner László sokoldalú festészetét 
a radikális jelző fejezi ki a legplasz-
tikusabban. Ugyanakkor született 
konceptművész is. A  kölni Ludwig 
Museum kézikönyve, a  Kunst des 
20. Jahrhunderts (A XX. század mű-
vészete, Taschen, Köln, 1979) mint 
a könyvvel, írással, betűvel koncep-
tuális megközelítésben foglalkozó, 
fontos posztmodern alkotót említi. 
Magyarországi popmunkásságát vi-
szont nem érinti. 

Lakner és generációja számára 
a két legfontosabb német művészet-
történész Dieter Honisch és az  aa-
cheni Ludwig-gyűjtemény társkurá-
tora, a  magyar származású Evelyn 
Weiss volt. Bak Imrét, Jovánovics 
Györgyöt, Lakner Lászlót és Nádler 
Istvánt 1970-ben Honisch fedez-
te fel az esseni Folkwang Museum 
modern gyűjteménye számára. Lak-
ner két hónapot tölthetett ösztöndíj-
jal a múzeum vendégházában, ahol 
alkothatott és tanulmányozhatta 
a kortárs művészetet. Honisch a ber-
lini Neue Nationalgalerie igazgatói 
posztjára kerülve később is figye-
lemmel kísérte és támogatta a  ma-
gyar avantgárdokat.

Lakner németországi karrierjé-
nek tetőpontja – az esseni Folkwang 
egyetem Experimentelle Gestaltung 
tanszékére történt professzori kine-
vezésén kívül – egy Documenta-, 
három Velencei Biennále-szereplés 
és számos, a német művészetet kül-
földön reprezentáló csoportos kiál-
lítási részvétel, valamint az  1977-
es Német Kritikusok Díja és a New 
York-i PS1 ösztöndíja volt. Magyar-
országon 1998-ban elnyerte a  Kos-
suth-díjat és 2014-ben a Prima-díjat. 
Legutóbb a  Trapéz mutatott be hat-
vanas–hetvenes években készült 
konceptfotóiból és absztrakt festmé-
nyeiből egy válogatást. Aktuális kiál-
lítása június 27-ig látogatható Berlin-
ben, a Georg Nothelfer galériában.

A munkásságát rendszerező mű-
vésszel a  műtermében való talál-
kozás kiváltságos helyzet, időuta-

zás volt a  magyar neoavantgárd 
kezdetéig. A  beszélgetés során pá-
lyaképét nagy ívű kitérőkkel vilá-
gította meg, és különösen a Rudolf 
Steiner szellemiségét követő Joseph 
Beuyst emelte ki, aki a magyar neo-
avantgárd számos művészére, sőt 
barátja, Makovecz Imre konceptu-
ális építészetére is hatott. Beszélt 
az  euró pai gyökerű, de Ameri-
kából induló konceptről, Joseph 
Kosuthról és Lawrence Wienerről; 
mesteréhez, Bernáth Aurélhoz és 
rajta keresztül Berlinhez való sors-
szerű kötődéséről; Yves Kleinről és 
Manzoniról, akiknek újításai, mo-
nokróm festészete és konceptuá-
lis megoldásai az  Európába fiatal 
ösztöndíjasként ellátogató ameri-
kai Larry Rivers, Ellsworth Kelly 
és Robert Rauschenberg számára 
is revelációként hatottak, részben 

Rauschenbergen keresztül pedig Lak - 
nerre is.

Kérésére az  interjúból kihagytuk 
művészete tágabb összefüggései felé 
kalandozó gondolatait, hogy a világ 
múzeumainak popkiállításaihoz, a 
műfaj újra felvetett aktualitásához 
kapcsolódva emeljük ki pályája kez-
deti szakaszának fontosabb műveit.

– Ön a  Petőfi Irodalmi Múzeum 
1958-ban rendezett Magyar ver-
sek és rajzok kiállításától számítja 
pályája kezdetét. Ezen – egyetlen 

főiskolásként – akkor már ne-
ves művészek között szerepelt. 
Az 1959-ben még a főiskolán festett 
képei, a Hajógyár, a Manufakturális 
nyomda festésmódja már akkor 
elütött Bernáth stílusától, és már 
ezeken a  képein is feltűnt a  szür-
realizmus hatása. E korszakának 
legfontosabb művét, a Varrólányok 
Hitler beszédét hallgatják című 
képét egy 1937-ben készült német 
fotódokumentum alapján, titokban 
festette. Később évtizedekre szem 
elől vesztette.

– Ezt a képemet akkor Felvinci ut-
cai lakásomon több művész barátom 
is látta, például Csernus Tibor és Er-
dély Miklós. A Varrólányok egy ad-
dig szőnyeg alá söpört, világérvényű 
problémát vetett fel a  festészet nyel-
vén, amelyről a második világhábo-
rú óta itthon senki sem beszélt. A ho-
lokauszt a szocializmusban nem volt 
a  festészetbe illő téma. Rizikós volt 
kiállításra beadni. Ki is zsűrizték, és 
ezzel a „tűrtek” kategóriájába kerül-
tem – legalábbis a kultúrpolitika irá-
nyítói szempontjából.

– Ezzel egy időben festett szür-
naturalista képe, a Koch Róbert mik-
roszkópjai viszont szerepelt a Fia tal 
Művészek Stúdiója kiállításán.

– Igaz. Egyébként a szocializmus-
ban a  tűrtek sem haltak éhen. Pla-
kátjaimból, illusztrációimból a  csa-
ládomat is eltartottam. Volt – és ez 
szerencsére mindig létrejön a dikta-
tórikus rendszerekben – egy „másik 
oldal”, még csak nem is oppozíció, 
csak egy józan, becsületes kisebb-
ség. Máig nem tudom, kinek kö-
szönhetem azt a  megbízásomat, 
amit az akkor frissen renovált Savoy 
Étterem egyik falának dekorálásá-
ra kaptam. Ez a  falkép monumen-
tális skicc volt egy világvárosról, 
a jövő Budapestjéről, fényreklámok-
kal, hotelek nevével. Úgy tudom, 
máig ott van az  Oktogonon a  Bur-
ger Kingben, a  New Yorkot idéző 

fényinstalláció mögött. Ez az instal-
láció „mumifikálta” a seccót. 1984-
ben a  műtörténész professzor, Né-
meth Lajos tiltakozása a  rádió 168 
óra című műsorában mentette meg 
az átfestéstől.

– Visszatérve az 1960-as évek kí-
sérleteire, ön kortársai többségével 
szemben nem a Kassák, Barcsay és 
Vasarely nevével fémjelzett geomet-
rikus absztrakció, hanem a szürrea-
lizmus és Max Ernst nyomdokain 
találta meg kifejezésmódját. Miért 
éppen a szürrealizmus vonzotta?

– A festő útja, azt hiszem, predesz-
tinált, meg aztán kötődtem az ábrá-
zoláshoz, a  reneszánszhoz: Grüne-
wald, Mantegna, Giotto, Giorgione, 
Rembrandt, folytassam? Van Gogh, 
Cézanne – én ezekkel az  ideálok-
kal nőttem fel. Bernáth Reggel című 
képe is ideáljaim közé tartozott. 
Az a szellemiség, amit Bernáth Au-
rél közvetített a főiskolán, megerősí-
tette a kötődésemet a figuralitáshoz, 
ahogy ő nevezte, természetelvűség-
hez. Nagy szerepet játszott életem-
ben az ’56-os forradalom. Az 1957-es 
év mélypontja után a  Műcsarnok-
ban rendezett francia könyvkiállí-
tás adott új impulzust, nyitott új di-
menziót egy „eltulajdonított” Marx 
Ernst-monográfiával. Ugyanebben 
az évben ismertem meg a párizsi út-
járól éppen hazatért Csernus Tibort 
és feleségét. A kilenc év korkülönb-
ség ellenére hamar barátok lettünk. 
Kiderült, hogy ugyanazon festők 
iránt lelkesedünk. Hantai Simonról 
tőle hallottam először. Ekkortájt fi-
gyeltem fel az  amerikai modern 
művészetre is. Kezembe került egy 
katalógus, az  akkor Európában is-
meretlen és azóta újra elfelejtett Ben 
Shahn világháború utáni hangula-
tot idéző festményeivel, melyekhez 
saját szociofotóit használta fel. Hatá-
sa 1957–1958-ban festett kisméretű 
képeimen, a November 7-i újságáru-
son (amely nemrég került egy wa-
shingtoni gyűjteménybe) vagy a Pál 
utcai fiúkon (dr. Illés Tibor tulajdo-
na, Budapest) követhető nyomon. 
De a következő években érdeklődé-
semben már Ernst és Magritte, azaz 
a  szürrealizmus kerekedett felül 
(Homunculus). Perneczky Géza ez 
idő tájt találta ki a szürnaturalizmus 
stílusmeghatározást a Csernus által 
és általam festett képekről, amely-
ből – kibővülve másokéval: Szabó 
Ákos, Méhes László, Siskov Ludmil 
– mint köztudott, a  magyar mű-

vészettörténet egyik fejezete lett. 
A  szürrealizmustól az  Egy szoba 
múltja repül című képemmel (Ma-
gyar Nemzeti Galéria) vettem bú-
csút. Ma úgy tűnik, mint annak 
a periódusnak az összegzése. Tulaj-
donképp egy szótárat, a  Larousse 
lexikon 1936-ban, születési évem-
ben kiadott példányának közhelyes 
tárgyillusztrációit soroltam a képen 
egymás mellé. A  tárgyak logikát-
lan zűrzavarában híres művek idé-
zetei is felismerhetők, egy magritte-i 
réztrombita, Michelangelo Dávid-
jának gipszbe öntött füle, és egy 
megfestett portréfotó is, egy feke-
te-fehérben tartott női arc, tanul-
mány a  Varrólányokhoz. Ez a  fej 
stílusában már fotórealista! De a lé-
nyeg „egy világpadlás víziója” volt, 
az  európai polgári múlt termékei-
nek, maradványai nak szótárszerű 
felsorolása – egy alapos takarítás 
előtt. Erre a takarításra ugyan nem 
került sor, de egy szél tör be a kép 
jobb oldalán, amely a tárgyhalmazt 
mozgásba hozza. Minden repülni 
kezd, felülemelkedik a  gravitáción. 
Még ugyanebben az  évben, 1960-
ban festettem első absztrakt képei-
met is. Nekem mindig természetes 
volt az önkifejezés absztrakt iránya 
is. Kortárs kollégáim ebből a  kor-
szakból valószínűleg még emlékez-
nek zsák- és raszternyomataimra. 
Főleg Max Ernst kísérletei ábrázo-
lás és absztrakció határán bátorítot-
tak erre. De Pollockot is ismertem. 
Egyik utolsó művén a  szabadon 
húzott csorgatott vonal, a  gesztus 
megint ábrázolássá, egy arc kon-
túrjává válik. Szuper kép! De en-
nek a  nyitásnak az  absztrakt, illet-

ve a  szürrealizmus irányába talán 
a  legjobb példája a Laterna Magica, 
amelyet két változatban is megfes-
tettem. A kisebbik a tulajdonomban 
maradt mindmáig. Mint a képen lát-
ja, a  fény is foglalkoztatott ebben 
az  időben, az  absztrakt kristályos 
vetületek a  falon, a  projekció elő-
idézte színtörések. És Bacon festé-
szete. Miközben Goethe színelméle-
tét próbáltam megérteni. A Hernádi 
Miklós barátom gyűjteményébe ke-
rült nagyobb változaton a számmisz-
tika is megjelenik. Azzal is foglal-
koztam akkoriban. Meg a gépekkel, 
a  technikával. Mindennel egyszer-
re, szimultán. Talán ismeri a hatva-
nas évek elejéről Politechnikai szek-
rény című képemet, a Planimetrikus 
vonatot, vagy az Hommage à Louise 
Nevelsont, amely az  amerikai mű-
vésznő iránti tiszteletemet fejezi ki. 
Később a  művésznők közül Louise 
Bourgeois hatott rám hasonló inten-
zitással.

– Az 1964-es év változást hozott. 
Első engedélyezett utazásai során 
látta Robert Rauschenberg munkáit 
a  Velencei Biennálén, az  amerikai 
pavilonban. Ekkor munkásságában 
az előzőtől gyökeresen eltérő perió-
dus kezdődik: a pop art-korszak.

– A pop nagy hatással volt rám, fel-
szabadított. Lehetővé tette, hogy a fi-
guratív motívumot absztrakt elemek-
kel kombináljam. A kollázstechnikát 

nagyméretű vásznakon is kipróbál-
tam, és a színekhez is megváltozott 
a  viszonyom: „színes lettem”. El-
kezdtem foglalkozni a  zennel meg 
Maóval. Egyik utamról Budapestre 
visszatérve megismerkedtem Bíró 
Yvette-tel, rajta keresztül Lukács 
Györggyel, és az ő köreikből baráti 
viszonyba kerültem Eörsi Istvánnal 
is, akinek Széchenyi című darabjá-
hoz díszletet terveztem. A  színpad-
képet az Ecseri piacon vásárolt régi 
állóórák és egy-két régi bútordarab 
beállításával oldottam meg. Nem 
tudom, hogy ezt akkor valaki do-
kumentálta-e, mindenesetre a  da-
rabhoz készült raj zaim még megvan-
nak. A  történelem és a  társadalom 
érdekelt. A hidegháború, meg az iga-
zi háború Vietnamban félelmet és 
felháborodást váltott ki belőlem, és 
ezt meg kellett festenem (Buddhis-
ta szerzetesek tiltakozása, Saigon, 
Tanú). Exorcizmust végeztem ezzel. 
Félelmeimet tettem képpé, egy sem-
milyen nagyhatalom által nem tá-
mogatott magyar polgár depressziós 
gondolatait. Talán „történelmi pop 
artnak” kellene nevezni ezt. Szem-
ben például az amerikai pop art po-
litikamentességével. Persze nekem 
is volt politikamentes pop képem is, 
például a  Danae. A  kép első válto-
zata, amely később a Hatvany Lajos 
Múzeumba került, dramatikus kép-

Nyomkövetés Lakner Lászlóval: pop art, fotórealizmus és koncept

Kísérleti helyzetek

Lakner László, 2014
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Lakner László: NO, 1994
olaj, vászon, 200×150 cm

Lakner László: Krisztus Che Guevarával, 1967
szitanyomat, papír, 340×327 mm

Lakner László: Felveszem a lépcsők formáját, 1971
ceruza, papír, 510×340 mm, és fotó, 525×337 mm

Lakner László: Pöttyös, 1990
akril, vászon, 250×200 cm
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kísérlet volt, egy hátrahanyatló, ek-
sztatikus Danaéval, a  kép síkjából 
előreugró kerevettel és harisnyás női 
lábakkal. Ez egyszer Milánóban volt 
kiállítva, 1967-ben, a Premio Lissone 
szemlén, majd 40 évvel később Bu-
dapesten, amikor 2011-ben Molnár 
Éva rendezett műveimből kiállítást 
a  Fészekben. Annak idején a  még 
egyetemista Szabadi Judit, később 
neves művészettörténész beleegye-
zett, hogy a  Danaéhoz az  ő lábai-
ról vegyek gipszmintát, és a  képért 
egy szép fekete harisnyáját is felál-
dozta. A második Danaét 1968-ban 
festettem Makovecz Imrének aján-
dékba, a  gyermekkorunk óta tartó 
barátságunk megpecsételéseként. 
A  kép születését hosszú levelezés 
előzte meg, de azt hiszem, Imre 
nem azt kapta tőlem, amire gondolt, 
vagy amit szeretett volna. Mégis 30 
éven át megbecsülés övezte Szabó 
Marianne és Imre lakása falán. Ak-
koriban arra is hangsúlyt helyeztem, 
és feltüntettem a képeken, hogy hol 
festettem. A Danaén jól látható a fel-
nagyított, festett postai stempli: „Bu-
dapest, 1968.”

– Valójában kevés köze van ezek-
nek a  képeknek ahhoz, amit ma 
pop artnak nevezünk. Sok bennük 
a klasszikus asszociáció, festőiség, 
drámaiság, szemben az  amerikai 
pop hétköznapi banalitásaiban vagy 
a comics-kultúrában gyökerező de-
koratív poénosságával.

– Igaza van. Nálam a „pop” való-
ban egy „nem pop” festővel, Francis 
Baconnel kezdődött. A legjobb példá-
ja ennek a  Metamorfózis című kép 
1964–1967-ből, egy példázat a gene-
rációm élményeiről ’45 és ’56 után: 
a tegnapi tigrisek báránnyá, ártatlan 
polgárokká asszimilálódásáról. Ez a 
„Bacon-parafrázis” volt talán ezek-

ben az években a  legnagyobb festői 
vállalkozásom. 50 éve nem szerepelt 
nyilvános kiállításon. Bár 2004-es 
gyűjteményes kiállításom a budapes-
ti Ludwig Múzeumban erről a kép-
ről kapta a  címét, akkor nem sike-
rült kideríteni, hova került. Ma már 

tudom, hogy egy német származású 
díszlettervező gyűjteményében talál-
ható Budapesten. Pop vagy nem pop? 
Ezzel a meghatározással az irányzat 
legismertebb képviselőinek is bajuk 
volt. R. B. Kitajtól, az  amerikai, de 
Londonba emigrált protagonistától 
olvastam, akit különösen kedvelek: 
„Sosem szerettem ezt a  leszűkítő 
meghatározást. Mindig akaratom el-
lenére dugtak ebbe a popfiókba, hiá-
ba ellenkeztem kézzel-lábbal. Valójá-
ban Kafka, Hemingway és Warburg 
művészeti verziója akartam len-
ni.” A németek a pop artot Gerhard 
Richterrel asszociálják. Egy most fu-
tott kiállítás rendezői tőle és Sigmar 
Polkétól vették át a  tárlat címét is: 
German Pop, amelynek egyszerre 

van öntudatos és önironikus olvasa-
ta. Szó esik benne a világon minden-
ütt elterjedt popról, de a magyar pop 
artot nem említik. Egykori magyar-
országi „popműködésem” és az utá-
nam következő generációké valójá-
ban ismeretlen. Ezután logikusan 
kérdezheti: Létezett-e egyáltalán ma-
gyar pop? A  világ különböző pont-
jain rendezett kiállítások mutatják, 
a  téma megint aktuális. A hatvanas 
évek popjának a  variációit, remake-
jeit látjuk egy második, sőt harma-
dik generáció által újra felfedezve. 
Marad a  reménység, hogy egyszer 
internacionális fórumon a  magyar 
pop is bemutatkozhat. Jelentős előre-
lépésnek tekinthető azonban, hogy 
a  Walker Art Center International 
pop című kiállításának katalógusa ki-
emelten foglalkozik majd a magyar-
országi példákkal.

– Pop art korszakának vége egybe-
esett 1969-es első önálló kiállításával 
a  KKI Dorottya utcai helyiségében, 
amit Frank János rendezett. Ezen 
kilenc nagyméretű képpel és egy 
kétméteres rózsa-installációval rep-
rezentálta a popban és a  zen szim-
bolikájában gyökerező művészi állás-
foglalását. A megnyitó egy akció volt.

– Ha nem is a legelső – mert pél-
dául Szentjóbynak akkoriban már 
voltak akciói –, de nem tudok róla, 

hogy valaki csinált volna hasonlót. 
A  megnyitóbeszédre váró közön-
ség az  elsötétített helyiségben ket-
tős irritációval találta magát szem-
ben. Az  egyik falra kivetítve egy 
felhúzható ipari gyerekjáték – egy 
átlátszó plasztikgolyó két asztro-
nautával – indult el és gördült ki-
számíthatatlan pályán előre-hátra, 
minduntalan nekiütődve a filmkoc-
ka szélének. (Az operatőri munká-
ban Schnöller Geyza segített.) A he-
lyiség egy másik pontján, a vetített 
képpel egyidejűleg felhúztam és 
a  padlón útjára bocsátottam ma-
gát a  játékgolyót, amely búgócsigá-
hoz hasonló berregéssel megkezdte 
három percig tartó gurulását a  kö-
zönség lábai között. Amikor a játék 
lejárt, felgyulladt a  villany, és meg 
lehetett nézni a műveket. A rózsa- és 
a szájmotívumot megjelenítő képei-
men kívül a  terem egyik sarkában 
egy filcből formált rózsareliefet épí-
tettem fel harmatcseppeket imitáló 
üveggömbökkel, melyeket Szabó Er-
zsébet iparművész öntött formába. 
Számomra ugyanilyen fontos volt 
az a terveim alapján megkonstruált 
lépcső, amellyel egy másik installá-
ciót is fel akartam építeni. Frank Já-
nos, a  kiállítás kurátora szerint ez 
nem passzolt a  koncepcióba, ezért 
végül a nagyméretű szájat csíkokkal 
ábrázoló Lépcsős száj című képhez 
használtam alépítményként. Erről 
a  spontán installációról is megma-
radt egy színes echtakromfelvétel, 

amely Fehér Dávid kutatásai so-
rán került elő. Idézett műveimen és 
könyvobjektjeimen kívül ez a  dia 
példázza legjobban konceptuális 
próbálkozásaim kezdetét.

– Már az Egy szoba múltja repül 
is előlegezi későbbi konceptuális 
munkáit. A ’69–’70-es évek váltásá-
nál a legérdekesebb, hogy a koncep-
tuális, többnyire textuális kísérletek 
mellett szimultán festett figurális 
és absztrakt képeket is. Az  Önarc-
kép önkioldóval fotórealista aktja, 
mely 2000-ben az  Uffizi arckép-
gyűjteményébe került, és első átkö-
tözött könyvobjektje, Az én Lukács 
György-könyvem ugyanabban az év-
ben, 1970-ben keletkezett. De ekkor 
jegyzi föl első „idézetműveit” is.

– Mindig egymástól független, 
egy időben jelentkező inspirációk 
hatottak rám. Aki kísérletezik, ri-
zikót vállal. Engem a  képben gon-
dolkodás minden formája érdekelt. 
Mindent kipróbálni. Ez jelentet-
te számomra a  szabadságot. Persze 
az „egyedi és sajátos” igényével kí-
vántam kísérletezni. Ami a vizuális 
költészet témáját illeti, nekem, aki 
12 éves korom óta kötetnyi verset 
írtam – 1957-ben mint az egyetemi 
forradalmi bizottság lebukott tagjai, 
a levert forradalmat éppen átvészel-
ve, Makovecz Imrével egy gellérthe-
gyi padon egymásnak olvastuk fel 

költeményeinket –, természetes volt 
folytatni az „írást”. Nem éreztem el-
lentmondásnak, hogy nappal festek 
vagy plakátot rajzolok, éjjel pedig 
verseket vagy konceptszövegeket 
írok. A  szimultaneitás nekem nem 
koncept, hanem életforma volt. Ké-
sőbb a versírást betűkkel festett ké-
pek váltották fel.

– 1969-es budapesti kiállítása 
után kétfelé ágazik tevékenysége. 
Történelmi, hazai, kelet-európai 
tematika felé fordul (1919-es kato-
nacsoport, Doszvidányija), miköz-
ben festésmódja keményebbé válik, 
a  fotó előképet hangsúlyozva (Ön-
arckép, 1970). Másrészt ekkor tűnik 
fel munkáiban a  konceptualizmus, 
a  felkötözött könyvek és a  vizuális 
költészet.

– Hát igen, a „virágnyelven” pro-
testálás objektjei. Ami a felkötözést 
illeti, a kötél régóta fontos szerepet 
játszott munkáimban: példaként 
említem az  1965-ös Forradalmárok 
kivégzése, az 1969-es Kötél / Identi-
tás című festményt és Jancsó Miklós 
Még kér a  nép filmplakátját. Nem 
a  Lukács-könyvet, hanem Swift 
Gulliverjét kötöztem át először egy 
rozsdás óralánccal 1969-ben. Cím-
lapján a tengerpartra kivetett félholt 
Gullivert éppen a  liliputiak kötöz-
getik; ez egy tautologikus mű. Ma 
egy berlini magángyűjteményben 
van. Az  én Lukács György-köny-
vem történetét pedig már többször 
elmeséltem. A kötet több éve lógott 
Kmetty utcai műtermem falán felkö-
tözve, szögre akasztva, mikor egy 
napon felfedeztem, hogy ez így egy 
mű. Először csináltam róla a  fotót, 
majd egy szitanyomatot, és utoljá-
ra jutott eszembe, hogy megfestem. 
Akkoriban foglalkoztattak a  XVII–
XVIII. század érzékcsalódást kel-
tő képei, és megfestettem a Lukács 
György-könyvet mint trompe l’oeil 
tanulmányt. A  szitanyomatot kiál-
lították az 1972-es Velencei Bienná-
lén, és Jean Clair, az akkori igazgató 
megvásárolta, majd később az álta-
la kiadott avantgárd folyóiratban, 
a  L’art vivant-ban publikálta, egy 
olyan számban, amely a  könyvvel 
mint médiummal foglalkozott. Gon-
dolja meg, már a hetvenes években 
a könyv haláláról volt szó. A Lukács-
könyv megfestett változatát 1974-
ben kiállítottam a  Grosse Berliner 
Kunstausstellungon. De ez már a 
berlini éveimhez tartozik.

– Ahhoz a ponthoz értünk, mely 
cezúrát jelentett életében: 1974-es 
emigrálásához.

– Én itt most abba is hagynám, 
mivel az az érzésem, hogy magának 

is azt mondtam el, ami más inter-
júk alkalmából már elhangzott. Ez 
talán megbocsátható és logikus, hi-
szen mindannyiunknak csak egy 
élettörténetünk van. De egy újabb 
alkalommal szívesen beszélek majd 
munkásságom németországi fázisá-
ról, második életemről is.

varga marina

Portré

Lakner László: Planimetrikus vonat, 1963
olaj, vászon, 90×130 cm

Lakner László: Laterna Magica I., 1961
olaj, lakkfesték, fa, 17,3×30 cm

Lakner László: Joan Miró telegramja, 1973
olaj, vászon, 130×150 cm

Lakner László: A hely (Celan), 1995
fotó, habkarton, 178×238 cm

Lakner László kiállításának rendezése 
közben, KKI, Budapest, 1969
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Bázel

A város köz- és magángyűjteményei építik és élvezik az Art Basel sikerét

Művészeti vásárváros – erős múzeumi alapokon
Téved, aki pusztán az  idén 46. 
alkalommal megrendezett art 
Baselnek tulajdonítja a  sváj ci–
francia–német háromszögben 
pros peráló város művészeti ere-
jét. a  vásár valóban a  második 
legidősebb – sőt az  1967-ben, a 
korszellem jegyében inkább tár-
sadalmi-kulturális közesemény-
ként alapított art Cologne-hoz 
képest az  első igazán profitori-
entáltan indított – art fair. Bár 
amerikai, ázsiai terjeszkedésével 
ma már globális kulcspozíciót is 
szerzett, aligha jött volna létre itt, 
és nem fejlődne így Bázel múzeu-
mi háttere nélkül.

Svájc nem központosított ország, s 
mivel Németországban is helyi auto-
nómiát élvez a kultúra, Bázel a Bécs–
Berlin–Hamburg–Zürich négyszög 
által határolt német nyelvű térség 
egyik fontos múzeumi bástyájának 
tekinthető. Így volt ez már a  város-
ban élt neves művészettörténész, Ja-
cob Burckhardt (1818–1897) idején 
is, ma pedig a százmilliós népességű 
németül beszélő közeg közös művé-
szeti identitását jelzi, hogy a  kiállí-
tási életről három német nyelvű és 
mindhárom országban terjesztett in-
gyenes, szakmai hirdetésekből fenn-
tartott havilap és két (fizetős) negyed-
éves nyomtatott kiadvány számol be 
– a  tucatnyi közösen működtetett 
weblap mellett. E német nyelvű régió 
intézményeihez képest pozicionálják 
gyűjteményeiket a  bázeli múzeu-
mok, s e célközönséget szem előtt 
tartva alakítják programjukat is.

A saját kantoni státussal bíró vá-
ros múzeumi hálójának egyik fő vo-
nása, hogy minél több gyűjteményi 
területet kíván lefedni. A  régiség-
kollekció 1661 óta gyarapszik, bár 
a XIX. században – az akkori trend 
jegyében – döntően gipszmásola-
tokkal gazdagították (ezeket ma kü-
lön helyszínen, a  Skulpturhalléban 
mutatják be). A  heterogén anyagot 
Antikenmuseum néven 1961-ben 
vonták össze egy XIX. századi épü-
letekből kialakított új helyszínen. 
A  második lényeges momentum 
a  meghatározó privát részvétel: az 
egységesített gyűjtemény három-
negyede magántulajdonból állt ösz-
sze, sőt a kollekció és az épület látvá-
nyos növekedését azóta is elsősorban 

privát impulzusok segítik. A  legis-
mertebb gesztus: 1981-ben a popart-
kollekciójáról híres, de az  afrikai 
plasztikáig sok egyéb műtárgyat is 
felhalmozó Ludwig házaspár óko-
ri gyűjteményeit ajándékozta Bázel-
nek, ezért 1986 óta a múzeum az ő 
nevüket is viseli.

A városi intézmények univerzális 
igényét jelzi, hogy – a világon nem 
túl gyakori módon – önálló és cél-
zottan emelt épület ad otthont a ter-
mészettudományi gyűjtemények-
nek (1849), amelyek a  reneszánsz 
Amerbach-kabinet megvásárlására 
vezethetők vissza. Ugyancsak nem-
zetközi jelentőségű a néprajzi köz-
gyűjtemény. Amint a közelmúltban 
a  legtöbb etnográfiai múzeumban, 
itt is névváltoztatás történt (1996), 
s az  etnográfiai és etnológiai egy-
ségek ma közös, földrajzi helyett 
tematikus prezentációban látha-
tók a  kultúrák múzeu mában (Mu-
seum der Kulturen). A  több épü-
letből és hozzáépített szárnyakból 
kialakított komplexumot legutóbb 
a svájci Herzog és de Meuron iroda 
által jegyzett tervek szerint 2011-
ben építették át az  óváros szívé-
ben, a  székesegyházzal szemben, 
műemléki elemeket és nagyvonalú 
kortárs építészi megoldásokat ötvö-
ző formában.

A Museum der Kulturen az  ed-
dig említett három közgyűjtemény 
közül a  leginkább kísérleti felfogá-
sú: kérdésfeltevései és rendezései 
tartalmilag, módszertanilag és vi-
zuálisan egyaránt úttörőek. A civi-
lizációkat ma is élő – és számos Eu-
rópán kívüli esetben még mindig 
mágikus erőből táplálkozó –, meg-
újuló szövetként, és nem a  múlt 
emlékeként mutatják be. Magától 
értetődő itt a  kapcsolatépítés idő-
ben (a múlt és a jelen jellemzői kö-
zött) és térben (az eltérő kultúrák 

viszonylatában), valamint a  refle-
xió arra, hogy az  „egzotikus” tár-
gyak a svájci nagypolgárok világjá-
rása vagy a közpénzből szervezett 
tudományos felfedezőutak eredmé-
nyeként milyen feltételek közepette 
kerültek tulajdonosaiktól egy euró-
pai múzeumba.

Művészeti múzeum – négy 
lépcsőben

A nagy bázeli szakmúzeumok egyi-
ke a Kunstmuseum is. A város által 
450 éve az  Erasmusszal barátságot 
ápoló Amerbach családtól megvett 
humanista gyűjtemény műalkotáso-
kat is tartalmazott, s a XIX. század-
ban ebből jött létre intézményesen 
is a művészeti múzeum. Rajna-menti 
festészeti anyaga kiemelkedő, s a vi-
lág legnagyobb, egy helyen őrzött 
Holbein-kollekciójával is büszkélked-
het. 1936-ban emelt art deco épüle-
te inkább komor, mint látványos, 
viszont a két udvar köré U alakban 
emelt, háromszintes szárnyak ará-
nyos, kiegyensúlyozott benyomást 
nyújtanak, és máig ideális helyszínei 
a régi képtár teremsorának.

A 2016 tavaszáig csak részlegesen 
látogatható intézmény bővítés alatt 
áll: az  utca túloldalán levő egykori 
banképület helyén időszaki kiállítá-
sokat és egyéb szolgáltató funkciókat 
befogadó új blokk épül, a  két házat 
föld alatti átjáróval kötik össze. A be-
ruházásból mintegy 70 millió fran-
kot a magán-, 50 milliót a közszféra 
finanszíroz.

Az új szárny központi eleme a XX. 
század második fele művészetének 
bemutatása. A  Kunstmuseum ha-
gyományosan nyitott a modernekre, 
1939-ben nagy válogatást vettek meg 
a Hitler által elfajzottnak minősített 
és a német gyűjteményekből eltávo-
lított művek közül. Az utóbbi évtize-
dekben a városhoz kötődő családi és 
céges alapítványok, például a Roche 
gyógyszerkonszern mögött álló csa-
lád adományaiból bővítették a  mo-
dern anyagot. Így annak 1960-ig ter-
jedő része már ma is stabil eleme 
az állandó kiállításnak. Az új blokk 
a modern és a kortárs átmenetét ké-
pező 1960–1990 közötti gyűjtemé-
nyi szegmensből kínál majd rotálóan 
változó állandó kiállítást.

A szorosan vett jelenkori művé-
szetnek a  Kunstmuseum részeként, 
de önálló vezetéssel és külön helyszí-
nen a Museum für Gegenwartskunst 
ad otthont. A  főépületnél lendüle-
tesebb, izgalmasabb, ugyanakko r 
tetszelgéstől mentes, az  óvárosi 
szö vetbe diszkréten illeszkedő jelen-
kori művészeti múzeum 1980-ban 
két magánalapítvány és a  város kö-
zös erőfeszítéseként jött létre. A Raj-
na partján egy egykori papírüzemet 
alakítottak át úgy, hogy a  hegyről 
meredeken a folyóba ömlő patakot új 
szárnnyal és a zuhogó fölötti átjárók 

építésével integrálták a komplexum-
ba. A múzeum megnyitása óta – ak-
kor úttörő módon – kizárólag kortárs 
művészetet mutat be, történeti előz-
mények nélkül. Mivel jelentős anya-
got birtokol Joseph Beuystól, ebből 
egy válogatás adja az állandó kiállítás 
kiindulópontját. A tárlatot évente át-
rendezik, zömmel egy-egy alkotótól 
nagyobb blokkokat helyezve a közép-
pontba. A jelenkori művészetet a ren-
dezés tehát a meghatározó egyénisé-
gek fényében, s nem kronologikus, és 
nem is tematikus rendben értelmezi, 
mert a kurátorok úgy vélik, egy-egy 
művel egyetlen alkotót sem lehet ér-
demben prezentálni, illetve a kortárs 
közegben erőltetett lenne egy kül-
ső, rendezői logika. A  progresszív 
válogatás hátterében az  egyik ala-
pítvány áll. Tartós letét formájában 
az Emanuel Hoffmann-Stiftung Svájc 
vezető művészeti alapítványainak 
egyikeként a Kunstmuseum állandó 
kiállításának mindhárom részében 
(főépület, 2016-ban nyíló új szárny, 
illetve a jelenkori múzeum) meghatá-
rozó műtárgycsoportokkal van jelen.

Mivel az  alapítvány döntően kor-
társ elkötelezettségű, elemi érdeke 
egy valóban mai szellemiségű mú-
zeum működtetése, hogy művei ne 
maradjanak raktárban. Az  alapítvá-
nyi gyűjtemény e három helyszínen 
nem bemutatott részei 2003 óta egy 
negyedik, önálló, de a Kunstmuseum 
ernyőszervezetéhez sorolható kiállí-
tótérben, a  külvárosi Schaulagerben 
(Látványraktár) tekinthetők meg. 
Ennek létrejöttét – tehát e modern 
és kortárs múzeumi négyes egy-
ségben a  telkek, illetve ingatla-
nok, a  hozzáépítések, a  működtetés 
és a  gyűjteményezés döntő hánya-
dát – magánalapítványok, zömmel 
a Hoffmann-Stiftung, illetve a hátte-
rében álló család egyéni, alapítványi 
vagy céges támogatásai biztosítják.

A fiatalon elhunyt műgyűjtő férjről 
elnevezett s özvegye által 1933-ban 
nemcsak kollekcióval, hanem alaptő-

kével is ellátott Hoffmann-alapítvány 
ma térinstallációktól (Robert Gober, 
Katharina Fritsch) videókig a kortárs 
művészet teljes spektrumát gyűjti. 
A  tőke értékállóságára üzletembe-
rek ügyelnek, míg az éves hozamból 
egy művészettörténészekből álló ta-
nácsadó testület ajánlásai szerint vá-
sárolnak. A francia–német határ kö-
zelében lévő Schaulagert tudatosan 
nem tudományos múzeumi, de nem 
is csupán kiállítótéri funkciókkal, ha-
nem köztes intézményként hozták 
létre. A Herzog és de Meuron irodát 

1998-ban bízták meg a  tervezéssel, 
s öt évvel később meg is nyitották 
az új épületet. Valójában ma ez a kor-
társ múzeum Bázelben, hiszen már 
a  Museum für Gegenwartskunst is 
klasszikus, stabil értéktárnak tekint-
hető – nemcsak a bemutatott művek 
eltérő jellege okán, hanem mert ne-
vében és működésében is múzeum, 
ami még a  szubverzív műveknek is 
kanonizált státust biztosít.

Közintézmények és 
magánfenntartók

Bár kritikusan felvethető, hogy így 
a  múzeum egy magánalapítvány 
vitrinévé válik, számomra életsze-
rűbb elismerni az alapítvány fő eré-
nyeit: magánpénzből közfeladatot 
lát el, progresszív irányultságával 
példát mutat, a gyűjtésen túl az in-
tézmények napi működéséhez is 
hozzájárul. A  megszerzett művek 
színvonala mellett éppen e sokrétű 
magán- és közgyűjteményi együtt-

működés révén szerez nemzetközi 
hírt a városnak.

További példája e kooperációna k a 
Kunsthalle. Az 1874-ben neoklasszi-
kus stílusban emelt műcsar nok a bel-
város egyik dombján (Steinenberg) 
a színház és a koncertterem mellett, 
Jean Tinguely mobilszobros szökő-
kútjával a  tér közepén a városi kul-
turális háló gócpontja. S  mindmá-
ig magánfenntartásban működik! 
A XIX. század derekán E urópa-szerte 
(így Budapesten is) helyi műegyletek 
karolták fel a tagjaiknak kiállítási és 
értékesítési lehetőséget kínáló mű-
csarnokok ügyét, s Bázel ezt a német 
modell jegyében vitte tovább a  XX. 
században: a privát Kunstverein ma-
radt a  Kunsthalle fenntartója, ám 
egyúttal sikeresen kilépett a  tag-
ság érdekérvényesítésének belterjes, 
művészeti szempontból konzervatív 
gyakorlatából, s szuverén kiállítóház-
zá fejlődött. Európai rangot 1958-ban 
szerzett, amikor kontinensünkön 
először mutatott be átfogó válogatást 
az amerikai absztrakt expresszioniz-
musból. Most búcsúzó igazgatója, 
a  középgenerációs Adam Szymczyk 
révén egyike volt azon kevés ko-
moly intézménynek, ahol kelet-eu-
rópai szakember is érvényesülhetett 
(utóda, Elena Filipovic, neve ellenére 
amerikai).

Mivel a Kunsthalle szokatlan mó-
don – szemben Hamburg, Bréma 
vagy Mannheim nemzetközi rangú 
műcsarnokaival – nem rendelkezik 
gyűjteménnyel, évente mintegy tíz 
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tárlata révén elsősorban a város kiál-
lítási spektrumát bővíti, s csökkenti 
a  múzeumokra nehezedő nyomást, 
a  sztárkiállítások rendezésének el-
várását.

A bázeli sokszínűséget erősíti 
a  Mario Botta által tervezett Mu-
seum Tinguely is, ahol a  művész 
20 mobilszobrának állandó kiállí-
tása mellett időszaki tárlatok kap-
nak helyet.

A közgyűjteményi palettán a 
Kunsthalle tőszomszédságában álló 
Schweizerisches Architektur mu se  - 
um (Svájci Építészeti Múzeum) 
mellett további érdekesség, hogy a 
Herzog és de Meuron iroda egy har-
madik intézményt is jegyez a város-
ban, a késő gótikus polgárházból át-
alakított karikatúramúzeumot, a 
Cartoonmuseum Baselt.

Az ezek után következő három in-
tézményt külön tárgyalom. Mind-
egyik magánintézmény, s tanulsá-
gos, hogy gyűjteményi profiljukat 
tekintve és felfogásukban, múzeumi 
küldetésükben hogyan viszonyulnak 
a közgyűjteményi hálóhoz.

A Beyeler-alapítvány

Aki Bázelt a  vásár, vagy általában 
a  műtárgypiac – amelynek számos 
magyar vonatkozása között szerepel 
a  néhai László Károly gyűjteménye, 
Bartha Miklós galériája két helyszí-
nen, vagy az El-Hassan Rózát is kép-
viselő Tony Wüthrich galériája – felől 
közelíti meg, alighanem a  Beyeler-
alapítványt ismeri legjobban a város 
múzeumi kínálatából. Holott az  ed-
digiek fényében ez aránytévesztés.

A neves volt galériás magánmúzeu-
ma a Riehen nevű elővárosban, a né-
met határ közelében található; a hely-

szín poétikus, előkelő. Renzo Piano 
tervezte, miután a késő barokk villát 
is tartalmazó Berower-birtokot a vá-
ros Beyeler rendelkezésére bocsátotta. 
A műkereskedő az öt évtizedes galé-
riás tevékenysége során felhalmozó-
dott kollekciót a nyolcvanas években 
még a Kunstmuseumnak tervezte le-
tétbe/ajándékba adni, de a  felkínált 

tereket nem találta megfelelőnek. 
Ezt követően – és a houstoni Menil-
gyűjtemény épületének hatása alatt 
– bízta meg az olasz építészt. Együtt 
tervezték a  komplexumot: az  angol 
stílusban kialakított kert és a szobor-
park legyen egyenértékű az épülettel, 
ez pedig – főként különleges tetőszer-
kezete és oldalsó üvegfelületei révén 
– engedjen be minél több természetes 
fényt belső terébe, hogy ott meditatív 
szituációk jöhessenek létre a  befoga-
dó és a mindig kisszámú, szellősen el-
helyezett mű között.

Monet tavirózsái vagy Giacometti 
nyúlánk szobrai – a  klasszikus mo-
dern művészet fő művei – óceániai és 
afrikai plasztika kíséretében jelennek 
meg. A rendezés tehát egyéni, még-
sem egyénieskedő, legkevésbé sem 
hivalkodó, bizonyítási kényszeres 
(mint gyakorta a magánmúzeumok-
ba zsúfolt túl sok tárgy). A franciásan 
Fondation Beyelernek nevezett intéz-
mény privát fenntartása és közszere-
pe révén hitelesen illeszkedik Bázel 
eddig megrajzolt térképébe. Továb-
bi érdeme, hogy nemcsak nagysza-
bású időszaki kiállításokkal rukkol 
elő, hanem a kollekció bővítése révén 
(Georg Baselitz, Peter Doig) a kortárs 
művészet felé is nyit, igaz, csupán 
az élő klasszikusok terén.

Mindezt elismerve ugyanak-
kor nyilvánvaló, hogy túlzás nél-
kül páratlan hírneve nagyrészt 
a  kommunikációnak, az  egykori 
sztárgalé riást körüllengő titoknak, 
az exkluzív helyszín vonzerejének, 
a  jól befogadható modern váloga-
tásnak és a  ma már szintén bevett 
installá ciós megoldásnak – európai 
művészet és egzotikusnak tartott ci-
vilizációk tárgykultúrája közös tála-
lásának – köszönhető. A XX. század 

művészetéből itt már a múzeum lét-
rehozásakor is csupa garantált po-
zíció kapott helyet, kizárólag a mú-
zeum tezauráló, a  kánont utólag 
rögzítő funkcióját hozva működés-
be. Zarándokként vonulnak ide a te-
hetős gyűjtők és művészetszeretők 
(különösen a vásár idején kapcsolati 
hálót építeni, inkább látszani, mint-

sem látni). Ez persze nem baj, ha 
közben nem feledik, hogy a modern 
s főként a  kortárs művészetről in-
kább az  előbb tárgyalt múzeumok-
ban lehet újat tapasztalni, tanulni.

Design és digitális kultúra

Ugyancsak magánintézmény, de egé-
szen más jellegű a Vitra – így, csupán 
a márkanévvel összefogva céget, mú-
zeumot, gyárterületet, konferencia-
központot, eladóteret, nyilvános ker-
tet, egy máig bővülő komplexumot. 
A  neves lakberendező cég a  nyolc-
vanas évek óta gyarapítja a  szintén 
a német határhoz közeli elővárosban, 
Weilben található hatalmas, parko-
sított területén az  építészeti és de-
signkuriózumokat. Sztárépítészek 
sora mutatkozik be a  birtokon egy-
egy épülettel (Tadao Andótól Zaha 
Hadidig), míg a Frank O. Gehry első 
megvalósult európai épületeként 
emelt múzeum a designgyűjtemény-
nek (Charles és Ray Eamestől Verner 
Pantonig) és időszaki kiállításoknak 
ad otthont. A  cég tulajdonosa, Rolf 
Fehlbaum 1989-ben még szó szerint 
magánmúzeumként alapította kicsi, 
igényes, a szakmai elitnek szóló tár-
latok céljára. Azóta professzionálisan 

vezetett intézménnyé fejlődött, a ki-
állításokat eleve utaztatásra tervezik, 
a katalógusokra önálló kiadót hoztak 
létre, a bevételek növelésére népsze-
rű, de esztétikailag igényes tárgyak-
ból kis shophálózatot indítottak.

A ma szabványos múzeumként (az 
ICOM tagja, tehát közfunkciót ellá-
tó magánintézmény) vezetett Vitra 
Design Museum küldetését, önértel-
mezését jól jelzi, milyen jelentőséget 
tulajdonít az  együttműködéseknek. 
Szakmai munkáját a  bázeli városi 
múzeumi szervezettel, program jait 
a  svájci és a  német idegenforgalmi 
központtal egyezteti, s a kooperá ciós 
tevékenységért felelős menedzser 
a  háromfős igazgatóság egyik tag-
ja. Számomra a  Vitra gyűjteménye 
és működési modellje karakteresebb 
a Beyeler-alapítványénál, kiemelkedő 
hozzájárulást nyújt a városi közgyűj-
teményi anyaghoz, és globálisan is 
csak kevés rokon intézmény mérhe-
ti össze magát vele. További érdekes-
sége, hogy bár a  bútorok tényleges 
gyártását rejtő csarnokok – érthe-
tő okokból – csak szervezett bejárás 
formájában látogathatók, a többi üze-
mi egység is mind megannyi építészi 
névjegy (Álvaro Siza, Jean Prouvé, 
Nicholas Grimshaw), sőt a  legfris-
sebb (2014), a német Carsten Höller 
képzőművész által megálmodott ki-
látó- és csúszdatorony a Vitra új már-
kajegyévé kezd válni. (Régiónkban 
ugyancsak Höller tervezte a zágrábi 
kortárs művészeti múzeum – Muzej 
Suvremene Umjetnosti – hátsó front-
ján leereszkedő kettős csúszdát.)

HeK

A harmadik különleges magánin-
tézmény ugyancsak egy északi elő-
városban, Münchensteinben, a 
né met–francia–svájci háromszög-

ben, az  egykori vámszabadterü-
leten lelt otthonra. A  Haus der 
elektronischen Künste (HeK) a  leg-
fiatalabb, 2011-ben hozták létre ala-
pítványként, s 2014-ben nyílt meg 
egy korábbi vámraktár épületében. 
Fő támogatója Svájc egyik legismer-
tebb alapítványa, a  jövőre 130 éves 
Christoph Merian Stiftung. A  XIX. 
században gyermektelenül kihalt 
családról elnevezett pénzalap azóta 
is az egykori családi vagyon – pénz-
eszközök, ingatlanok és agrárium 
– működtetéséből szerzi bevételeit 

és finanszírozza sokrétű vállalásait, 
a  társadalmi ügyektől a  kultúráig. 
Nemzetközi rangú könyvkiadót tar-
tanak fenn, a  már említett karika-
túramúzeum fő támogatói, s egyik 
legfrissebb projektjük a volt vámsza-
badterület átfogó rehabilitációja kre-

atív gazdaság odaköltöztetése révén 
– a HeK fejlesztését is ideértve.

A HeK-et a  város és további vál-
lalati, magánszemélyi és alapítvá-
nyi támogatók közösen finanszíroz-
zák. Említést érdemel a  Zürichben 
önálló kortárs művészeti múzeu-
mot működtető Migros-alapítvány. 
Az  élelmiszerlánc évente a  kifize-
tett osztalék 10 százalékát utalja át 
Engagement elnevezésű kulturális 
alapjába, amely pályázatok révén 
karol fel projekteket – például a HeK 
esetében kifejezetten a  művészet-
közvetítői munkát: a  vezetéseket, 
a workshopokat, a vizuális nevelést.

Az alapítványi/magán/céges/vá-
rosi fenntartásnak megfelelő ösz-
szetételű kuratórium és a  szakmai 
vezetés legnagyobb kihívása, hogy 
az  elektronikus művészetek háza 
nem csupán a  digitális kultúra (a 
kortárs művészet mellett a társjelen-

ségek a  hangművészettől a  táncig) 
kiállító- és előadóközpontjaként, ha-
nem gyűjteményként, digitális mű-
vészeti múzeumként pozicionálja 
magát. A  karlsruhei ZKM, a  linzi 
Ars Electronica vagy a  Sendai (Ja-
pán) médiatéka mellett íme egy új 
médiamúzeum globális ambíciók-
kal – svájci recept szerint, magán- 
és közszándék összefogásában.

Vásár vs. múzeumok

Bázel tehát az  elmúlt fél évszázad-
ban a  hagyományos közgyűjtemé-
nyek és az  új típusú közfunkciós 
magánintézmények terén is mar-
káns hálózatot hozott létre. A művé-
szeti kollekciókon belül számottevő-
en nőtt, s talán már vezető helyre is 
került a modern és a kortárs művé-
szet. E műfaji és korszakolási súly-
ponton túl Bázel harmadik ismer-
tetőjegye a  privát és a  közszféra 
együttműködése.

Az Art Basel felfutása e hármas fej-
leménynek egyszerre oka és követ-
kezménye. A  művészetet befektető-
ként, kommunikációs gesztusként, 
mecénásként támogató egyének, cé-
gek, alapítványok és a  fejlett közin-
tézményi szövet nélkül nem indult 
és nem fejlődött volna ilyen ütemben 
a  vásár. Másrészt e rendezvény is 

minden korábbinál szorosabban kap-
csolta a művészeti imázst a város ne-
véhez, meggyőzve ezzel a gyűjtőket, 
szponzorokat, helyi elöljárókat, cé-
ges marketingvezetőket arról, hogy 
Bázelben érdemes anyagilag és mo-
rálisan is kiállni a művészet, a művé-
szeti intézmények mellett.

Hasonlóan inspirálta és fejlesztet-
te egymást az  elmúlt két-három év-
tizedben az ARCO és a múzeumi kö-
zeg Madridban, vagy a  biennále és 
a  születő török intézményrendszer 
Isztambulban. Így a  múzeumok és 
gyűjtemények a „lassú víz” elve alap-
ján, sok kis lépés révén építkezve, 
a vásárok és biennálék pedig az egy-
szeri esemény-központúságot, mé-
diafigyelmet és a globális művészeti 
vándorcirkusz logikáját kihasználva 
párhuzamosan tükrözik és alakítják 
egy-egy város művészeti befolyását.

ébli gábor

Schaulager

Kunsthalle Basel

Fondation Beyeler, építész: Renzo Piano
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Aki idén meglátogatta a  legré-
gebbi kortárs művészeti vásárt, 
az Art Cologne-t, az előcsarnokban 
megrendezett magyar bemutató, 
a  Bookmarks után egy hasonlóan 
tekintélyes méretű terembe jutott, 
ahol Hogyan jutott el a pop art Né-
metországba? címmel dokumen-
tumkiállítás volt látható. Ezt a tárla-
tot egy olyan intézmény szervezte, 
melynek neve idehaza, valljuk be, 
nem sokat mond. ZADIK – hirdet-
te a  rendezőt egy tábla a  show be-
járatánál; a  betűszó mögött egy jó 
két évtizede működő, nemzetkö-
zi viszonylatban is egyedülálló in-
tézmény, a  Nemzetközi Műkeres-
kedelem Központi Archívuma áll. 
A Német Galeristák Szövetsége által 
létrehozott archívum vezetőjével, 
dr. Günter Herzog professzorral és 
Brigitte Jacobs van Renswou tudo-
mányos munkatárssal még a  vásár 
idején beszélgettünk az  archívum 
céljairól, feladatairól, tevékenységé-
nek eddigi eredményeiről.

– Hogyan született az archívum lét-
rehozásának gondolata, és milyen 
elvárásokat fogalmazott meg vele 
szemben a szakma?

G. H.: – Szerencsére nem új ke-
letű, mégis komoly szemléletvál-
tást jelent az az igény, hogy a szín-
téren jelentős szerepet játszott, de 
működésüket valamilyen okból be-
fejező galériák dokumentumanya-
ga ne semmisüljön meg és az  utó-
kor számára is kutatható maradjon. 
A XX. század második feléig ugyan-
is nemigen gondolt bárki arra, hogy 
a  műkereskedők munkájának do-
kumentumai a  későbbi nemzedé-
kek számára is megőrzendő értéket 
jelentenek. Fontos, hogy a  művé-
szettörténetben idővel súlyának, je-
lentőségének megfelelő helyre ke-
rüljön a  műkereskedelem története 
is, és nyilvánvalóvá váljon az a sze-
rep, amit a  galeristák a  művészek 
és a  műgyűjtők közötti közvetítő-
ként, a  tehetségek felfedezőjeként, 
új irányzatok és műfajok támoga-
tójaként játszanak. A  nyilvánvaló 
igény ellenére is csak akkor került 
komolyan napirendre egy archí-
vum létrehozásának kérdése, ami-
kor egy nyugalomba vonult, ismert 
kölni galerista, Paul Maenz 1991-
ben eladta archívumát a Los Ange-
les-i Getty Research Institute-nak. 
Ez a  hír a  nem kevésbé neves kol-
légát, Hein Stünkét arra késztette, 
hogy ő viszont a  német galeristák 
szövetségének ajánlja fel a saját irat-
anyagát. Stünke többek között Max 
Ernstet képviselte, egyik alapítója 
volt a  kölni vásárnak, és a  kasseli 
Documenta szervezésében is köz-
reműködött. Az  ő értékes adomá-
nya képezte archívumunk alapját, 
amely napjainkban már 95 galéria 
dokumentációját gondozza, köz-
tük olyan világszerte jól ismertekét, 
mint a  Galerie Thannhauser vagy 
a Galerie Parnass. Ma már nemcsak 
galériák, hanem kurátorok, kritiku-
sok, művészeti szervezetek doku-
mentációját is befogadjuk, így kö-
zel másfélszáz állományt kezelünk. 
Ezek nagyobb része már nem bővül, 
hiszen az  aktív tevékenység lezá-
rását követően került hozzánk, de 
a galériák és a kurátorok között szin-
tén akadnak jelenleg is aktívak – így 
például Klaus Honnef vagy Kasper 

König –, akik rendszerint munkás-
ságuk egy-egy fontosabb szakaszá-
nak lezárása után válnak meg doku-
mentumaiktól.

– Ismertek hasonló archívumok 
másutt a világban?

G. H.: – Olyanról, amelynek ki-
zárólag ez lenne a  feladata, nem tu-
dunk. A  washingtoni Smithsonian 
Institut e keretében működik az ame-
rikai művészet archívuma rész-
ben hasonló mandátummal, és né-
hány archívumot őriz a már említett 
Getty-intézet is, amely Németország-
ból nem csak Paul Maenztől vásárolt: 
a  birtokukban vannak a  düsseldorfi 
Galerie Schmela dokumentumai is, 
a II. világháború utáni német műke-
reskedelem rendkívüli értékű forrás-
munkái. Van példa arra is, hogy egy 
műkereskedő iratanyaga megmarad 
családja tulajdonában, mégis hozzá-
férhetővé válik a nagyközönség szá-
mára – ilyen a legendás francia Paul 
Durand-Ruel párizsi archívuma.

– Általában milyen jellegű irato-
kat tartalmaznak a birtokukba kerü-
lő anyagok?

B. J.: – Minden olyan dokumen-
tumtípus előfordul, amely egy galéria 
életében felbukkanhat. Ezek éppúgy 
bepillantást engednek a  műkereske-
delem mint gazdasági ágazat működé-
sébe, mint egyes művészek karrierjé-
nek alakulásába, vagy gyűjtemények 
felépítésébe. Ezért is mondjuk, hogy 
egyidejűleg vagyunk művészeti és 
gazdasági archívum, de a  hangsúly 
az  elsőn van. A  legtöbb iratcsomag 
szerződések, számlák, levelek töm-
kelegét tartalmazza, amelyek sokszor 
jelentenek segítséget egy-egy mű-
tárgy útjának nyomon követésében, 
vagy akár tulajdoni és örökösödési vi-
ták eldöntésében. Ennek megfelelően 
széles azoknak a köre is, akik kérdé-
seikkel hozzánk fordulnak. Számos 
archívum tartalmaz izgalmas portfó-
liókat – olyan művészek bemutatko-
zó anyagait, akik az  adott galériák-
kal való együttműködés lehetőségeit 
keresték. A  leglátványosabbak talán 
a fotók, ezekből már 250 ezer darab 
van a birtokunkban. Egy reprodukció 
is nagyon értékes lehet, ha a  műről 
később sem készült jobb minőségű 
felvétel, de még izgalmasabbak a mű-
termi, a  kiállítások építéséről, meg-
nyitókról, performanszokról, aukci-
ókról, előadásokról és a  művészeti 
élet más eseményeiről készült fény-
képek. Ugyanilyen érdekesek a hang-

anyagok, amelyekkel főként a műkri-
tikusok archívumaiban találkozunk, 
többnyire művészekkel készült inter-
júk formájában.

– Mi történik a  befogadott irat-
anyagokkal?

B. J.: – Feldolgozzuk és mások 
számára is elérhetővé tesszük őket. 
19 archívumot már teljeskörűen di-
gitalizáltunk, ezek online is hozzá-
férhetők. Ezt a munkát – kapacitás 
függvényében – természetesen foly-
tatjuk. Kölni székhelyünkön kiállí-
tások szervezésére is lehetőségünk 
van; időnként egy-egy galéria tör-
ténetét mutatjuk be, máskor mű-
vészek vagy művészeti irányzatok 
műkereskedelemben alakuló sorsát 
kísérjük figyelemmel. Legújabb tár-
latunk, amely a mostani vásár után 
székhelyünkön is látható lesz, arról 
ad képet, milyen úttörő szerepet ját-
szottak a német galeristák az  ame-
rikai pop art európai népszerűsíté-
sében. Az  ilyen témákat nemcsak 
kiállításokon dolgozzuk fel, hanem 
évente egy-két alkalommal megjele-
nő, tanulmánykötet-értékű kiadvá-
nyunkban, a Sedimentben is.

– Úgy tudom, az archívumok kizá-
rólag adományként kerülnek önök-
höz, vásárolni nincs lehetőségük.

G. H.: – Ez így van, és természe-
tesen az  érintetteket nem mindig 
könnyű rávenni, hogy életművük 
dokumentációját ránk bízzák. Nem 
is kerül minden rögtön a  tulajdo-
nunkba; az  adományozók választ-
hatják a tíz évre szóló tartós letétet 
is, aminek lejárta után újra végig-
gondolhatják archívumuk sorsát. 
Évente így is átlagosan hét-nyolc ha-
gyatékkal gyarapodunk.

– Az  elmondottak még akkor is 
jelentős összegeket emésztenek 
fel, ha a  dokumentumokat ado-
mányként kapják. Hogyan áll össze 
a költségvetésük?

B. J.: – A  galeristák szövetsége 
nem lenne képes munkánkat egye-
dül finanszírozni. Fő támogatónk je-
lenleg egy pénzintézet, a Sparkasse 
KölnBonn kulturális alapítványa, 
emellett számos projekthez kapunk 
hozzájárulást országos vagy tarto-
mányi intézményektől. Vannak ma-
gántámogatóink, és részben a  kül-
ső felkérésre végzett kutatómunka 
honoráriumából, részben kiadvá-
nyaink értékesítéséből igyekszünk 
saját bevételekre is szert tenni.

emőd péter

Dorotheum, Bécs

Brueghel-generációk zsánerei
Az április 21. és 23. között rendezett tavaszi aukciós héten az  osztrák 
árverezőház három évszázados történetének második legjobb bevételét 
érte el a fő profiljának számító régi mesterek kategóriájában. Habár a leg-
drágábban, tízszeres licitszorzóval 575 516 euróért a XVI. század egyik 
élvonalbeli németalföldi portréfestője, az  ifjabb Frans Pourbus vászna 
kelt el Orániai Vilmosról, a  nagy sikert a  Brueghel-dinasztia vállvetve 
dolgozó, vagy egymást követő nemzedékeinek munkái hozták. Közülük 
is elsőként ifjabb Pieter Brueghel Horgászó párjának olajjal kerek falapra 
festett, csupán 19 cm átmérőjű tondója, amely 180 és 200 ezer euró kö-
zötti elvárás után 552 ezerig jutott. Az előzetesen többre, 300 és 500 ezer 
euró közöttre tartott idősebb Jan Brueghel Pihenés a szélmalomnál című, 
azonos technikájú, sokalakos tája 523 446 eurót hozott. Az  árak csök-

kenő sorrendjében itt köz-
beékelődött a  Sassoferrato 
művésznéven is ismert Gio-
vanni Battista Salvi Szegfűs 
Madonnája 417 800 eurós 
leütésével, de a sikersorozat 
a  Brueghel-leszármazottak 
tételeinél folytatódott. Idő-
sebb Jan Brueghelnek továb-
bi munkái keltek el magas 
áron: a  kor szokása szerint 
Pieter van Avonttal közösen 
festett képe, Az ízlés allegó-
riája 224 ezer eurón végzett, 
míg az  olajjal rézlemezre 
festett bibliai jelenet: A  föl-
di paradicsom Ádám és Éva 
bűnbeesésével meg sem állt 
289 ezer euróig.

A történelmi Magyaror-
szág területén, a  felvidé-
ki festőiskolában készült 
1480–1490 táján egy gótikus 
szárnyasoltár páros tábla-
képe, két római zarándok, 

Szent Jodocus és Kálmán egész alakos ábrázolásával, de a 10 és 15 ezer kö-
zötti sávba értékelt tétel visszamaradt. Elkelt viszont Jan Kupeczky műhe-
lyéből, a XVIII. század első negyedéből a David Hoyer festőművészt lanttal 
a kezében megörökítő vászon, 12 és 15 ezer eurós sávjának felső határán. 

A XIX. századi festészet licitálásán Max Gabriel, korának München-
ben, Bécsben és Prágában egyaránt népszerű bajor festőművésze eseté-
ben világrekordot hozott A tudósok című, vaskos könyvet forgató majom-
párt ábrázoló vászon 149 400 eurós leütése, mely előzetes értékelésének 
tizenkétszeresét jelenti. Ennél is magasabbra jutott az  osztrák Fried-
rich Gauermann A  rajtaütés (1834) című, hegyvidéki várrom tövében 
postakocsit támadó lovas rablókat megörökítő, 173 800 euróért elkelt 
műve. A híres orosz tengerfestő, Ivan Konsztantyinovics Ajvazovszkij 
mahagónilapra olajjal felvitt Süllyedő hajója (1889) 106 250 eurót ho-
zott. A magyar tételek közül nem járt sikerrel Paál László Faluvég című, 
monokróm barna tanulmánya az 50–60 ezer euró közötti árfekvésben, 
pedig Bellák Gábor szakvéleménye szerint már a Szépművészeti Múze-
um 1954-es emlékkiállításán, illetve a Kieselbach Galéria 2001. októbe-
ri árverésén is szerepelt. Hasonló sorsra jutott Hamza János 8–10 ezer 

euró közöttre tartott Parasztszobája (1899), ugyanakkor a Lány népvise-
letben című festménye 3250 euróért elkelt. A bajor királyi festőakadé-
mia Münchenben letelepedett végzettje, a felvidéki Kern Ármin pálya-
futása elejétől mindmáig népszerű kismester maradt sorozatgyártásban 
variált zsánerfiguráival és életképeivel. Most is akadt vevője mindkét 
félméteres fatáblájának: a napi növénygyűjtését számba vevő Elégedett 
botanikus 6250 eurón, míg a  szintén elégedett vadászt megörökítő Jó 
zsákmány 5000 eurón ment tovább. 

A variaárverésen a legtöbbet – 118 750 eurót – a II. Lajos bajor király 
linderhofi kastélyából származó, fából florális és puttóreliefekkel kifara-
gott, aranyozott és bronzfogantyúkkal ellátott, fehér márványlappal fe-
dett neorokokó komódpárért fizettek, melyek Anton Pössenbacher mün-
cheni udvari műbútorasztalos műhelyéből 1873-ban kerültek az uralkodó 
hálószobájába.

Wagner iStván

Műkereskedelem

Anton Pössenbacher neorokokó komódja, 
fa, márvány, 95,5x133×66,5 cm, 1873

Kölni beszélgetés a kereskedelmi galériák archívumáról

Értékőrzés a ZADIK-ban

Max Gabriel: A tudósok, é. n.
olaj, vászon, 60,5×45 cm

Ifjabb Pieter Brueghel: Horgászó pár, 
olaj, fa, átmérő: 19,1 cm, é. n.

Ökörfej a wuppertali Galerie Parnass bejárata előtt Nam June Paik kiállításmegnyitóján, 1963
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Árverés

Még a  császárvárosban 1707-ben 
alapított Dorotheum életében is rit-
kának számító eseményre került 
sor május 18-án. Ezúttal mód nyílt 
arra, hogy a szokásosnak mondható 
tudományos műszer- és régifényké-
pezőgép-árverésük 156, illetve 68 
tételét egy restitúciós anyaggal egé-
szítsék ki.

Szakértőjük, Simon Weber-Unger 
tevékenykedését a  kéziratok te-
rén Andreas Löbbecke erősítette. 
Az eredmény látványos lett: az egész 
és féloldalas színes képekkel illuszt-
rált, 172 oldalnyi, gondosan összeál-
lított katalógus bizonnyal hosszú ide-
ig megkerülhetetlen referenciaként 
fog szolgálni.

Dr. Ernst Moritz Kronfeld 
(1865–1942) újságíró-botanikust a 
schönbrunni kert szerelmesének 
mondhatjuk. Munkásságának te-
kintélyes részét e terület szakmai 
feldolgozása és az  ezekkel kapcso-
latos dokumentumok összeállítása 
jelentette. Gondozta, birtokolta an-
nak az akvarellegyüttesnek egy ré-
szét is, amelyet az első osztrák, még 
Mária Terézia által 1754-ben szor-
galmazott dél-amerikai kutatóexpe-
díció tagjai készítettek az általuk lá-
tott növényekről és madarakról.

Kronfeld a  II. világháború idején, 
1942 tavaszán hunyt el; feleségét és 
két rokonát néhány hónappal később 
koncentrációs táborba hurcolták. 

Az  általa gyűjtött anyag egy részét 
1988-ban a  bécsi Naturhistorisches 
Museum jóhiszeműen megvásárol-
ta egy antikváriustól. A 2011. június 
10. és 2014. április 30. között zajló 
tárgyalások eredményeképpen a mú-
zeum vezetése úgy döntött, hogy bár 
a  műtárgyak egy része többször is 
szerepelt az állandó kiállításon, azo-
kat átadja az örökösöknek.

2014. szeptember 30-án az  örö-
kösök és a  személyesen megjelenni 
nem tudók nevében eljáró szervezet 
képviselői meg is kaptak 177 darab 
növényképet és a  kézirategyüttest, 
idén május 18-án pedig a Dorotheum 
az anyagból nem kevesebb, mint 84 
tételt vitt kalapács alá. 

A régi fényképezőgépek utáni 
összbevétel 41 921 eurót, a  tudo-
mányos műszereké 103  845 eurót 
tett ki. Bár a  Kronfeld-gyűjtemény 
negyedével több tételből állt, mint 
a  fényképezőgép-szekció, de a  felét 
sem tette ki a  műszeregyüttesnek 
– ennek értékesítésével a  rendezők 
mégis 344 543 eurónyi bevételre 
tettek szert.

Franz Boos (1753–1832) termé-
szetrajzi akvarelljei közül a  vegye-
sen növényeket és madarakat ábrá-
zolók az 1500 eurós kikiáltási árról 
(a  25 százalékos jutalékkal együtt) 
általában 4000 euró körüli leütése-
ket hoztak. A csőrében kék bogyót 
tartó, rókavörös madarat ábrázo-
ló, 35×25 centiméteres kép viszont 
10 625 euróig szárnyalt. Az 1780–

1820 között készített, csak növénye-
ket ábrázoló 118 tusrajzból álló ösz-
szeállítás 15 ezer eurót ért el, három 
kézirat, két fotókolligátum és 8 nyo-
mat viszont nem talált gazdára.

A természettudományos anyag-
hoz koncepcionálisan jól illesz-
kedtek a  műszerek és a  XIX. szá-
zadi favázas, osztrák gyártmányú 
fényképezőgépek. Utóbbiak közül 
a Budapesten is fióküzlettel rendel-
kező Josef Wanaus által a  millen-
nium idején gyártott és a katalógus-

ban ezúttal kifejezetten hangulatos 
csendéletfotóval bemutatott kame-
ra megnégyszerezte kikiáltási árát, 
és így 1375 eurót hozott. Jól járt 
a Langer cég által elkészített, hason-
ló képméretű favázas fényképezőgép 
vevője, mert kikiáltási áron jutott 
hozzá a csak szövegesen ismertetett 
tételhez. Féloldalas fotót érdemelt 
az  1961-ben, kis példányszámban 
forgalmazott Leica M1, amelyért ez-
úttal 500 eurót kellett fizetni.

A tudományos műszerek között 
a  szintén osztrák Wenzel Prokesch 
1850 körül készített mikroszkóp-
ja két oldalt kapott a  katalógus-
ban. A vevő 6250 euróval értékelte 
a gesztust. Egy sokkal kevésbé mu-
tatós, XVIII. századi földmérőkörző 
– némi meglepetésre – 2 ezer eurós 
kikiáltási árát megháromszorozva 
végül 7500 euróba került.

feJér zoltán

Dorotheum, Bécs

A botanikus gyűjteménye

Leica M1
ernst leitz Wetzlar GmbH, Wetzlar, 1961

©
 d

o
ro

th
eu

m

©
 d

o
ro

th
eu

m

©
 d

o
ro

th
eu

m

Franz Boos: Csőrében bogyót tartó madár, 
tus, akvarell, 35×25 cm, 1783–1785 

Prokesch-mikroszkóp, 1840-ből
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Árverés

Az idei tavaszi főszezon eseményeit 
több szempontból is megkülönböz-
tetett érdeklődés kísérte a  nemzet-
közi aukciós piacon. Miután a  tava-
lyi esztendő rekordforgalmat hozott, 
az első kérdés az volt, átmeneti fellen-
dülést láttunk-e 2014-ben, vagy egy 
tartósabb trend kezdetét. Másodszor, 
mint emlékezetes, tavaly az aukciós 
forgalom zömét lebonyolító mind-
két nagy nemzetközi aukciósház, 
a Christie’s és a Sotheby’s is lecserél-
te menedzsmentjét – amit egyébként 
a forgalom alakulása nem, legfeljebb 
annak „ára”, azaz a  költségek meg-
ugrása indokolt –, s mostanra kellett 
kiderülnie, mennyiben jelentenek 
az új vezetők új stratégiát is: példáu l 
változik-e az olyan forgalombővítő és 
árfelhajtó eszközök használata, mint 
a beadóknak adott vételi vagy árga-
ranciák.

A májusi aukciósorozat felhozata-
la kitűnő volt. Egyrészt a  tavalyi jó 
eredmények nagy számban csalo-
gattak elő aukción még sosem, vagy 
csak nagyon régen szerepelt mun-
kákat. Másrészt az  elmúlt években 
piac ra lépett új gyűjtői körben erő-
sebbek a  befektetői megfontolások, 
és ezen belül is a haszon gyors rea-
lizálására való törekvés, ezért a  li-
citálók sok olyan munkával is talál-
kozhattak, amelyek az  elmúlt húsz 
évben akár többször is megfordultak 
már aukciókon. Konkrétabban: a má-
jusban a  felső árszegmensben, azaz 
1,5 millió dollárnál drágábban elkelt 
221 mű 28 százaléka szerepelt már 
árverésen az  elmúlt negyedszázad-
ban, szemben a  16 százalékos sok-
évi átlaggal. És noha a  kép, melyet 
az  aukciósházak sugallnak – kizá-
rólag azokat a példákat sorolva, ahol 
egy-egy befektetésből néhány év 
után már jelentős haszonnal lehetett 
kiszállni, említést sem téve a  gyak-
ran ugyanazon művészek alkotásai-
hoz kapcsolódó „buktákról” –, kissé 
csalóka, összességében elmondható, 
hogy a műalkotások versenyképessé-
ge más befektetési formákkal szem-
ben újra javuló tendenciát mutat, ami 
mind a beadói, mind a vásárlói oldal-

ra ösztönzően hat. Gerhard Rich-
ter egyik 1992-es absztrakt festmé-
nye például 10 év alatt harmadszor 
került kalapács alá: 2005 májusá-
ban 1,2 millió dollárért kelt el, 2010 
őszén már 11,3 milliót fizettek érte, 
most pedig 28,2 milliót ért meg új tu-
lajdonosának – ilyen, közel 20 száza-
lékos éves hozamra kevés befektetési 
forma képes. (A cikkben szereplő ösz-
szegek az  aukciósházak jutalékával 
együtt értendők.) És ez még távolról 
sem a  szezon legnagyobb hozamot 
realizáló eladása volt. Utóbbi titulust 
Roy Lichtenstein A gyűrű című vász-
na érte el, melynek 41,69 millió dol-
láros ára 40 százalékot meghaladó 
éves hozamot jelentett a  kép eddigi 
tulajdonosának. De nézzük a másik 
végletet is: a 40 legdrágább, aukcióra 
visszatért mű közül négy produkált 
negatív hozamot: Alexander Calder 
két munkája évi –16,54, illetve –2,21 
százalékkal, Yves Klein és Jean Mi-
chel Basquiat egy-egy festménye évi 
–2,69 és –2,18 százalékkal. 

Érdemes a legmagasabb áron elkelt 
művek korát is megvizsgálni. A  leg-
több 1,5 millió dollár felett eladott al-

kotás a  múlt század ötvenes–nyolc-
vanas éveiben született, de már 16 
új, XXI. századi festmény ára is átlép-
te ezt a küszöböt. A friss munkák kö-
zül Jeff Koons 2009-es festménye ju-
tott a legmagasabbra 8,5 millióval, és 
szerepel ezen a  listán egy mű térsé-
günkből is: a román Adrian Ghenie 
2013-as munkáját 1,56 mil lióért vit-
ték el. Az  amerikai absztrakt mű-
vész, Mark Bradford vásznán még 
meg sem száradt a festék, idei művé-
ért 4,39 millió dollárt fizettek. 

A május a  Christie’s nyomasztó 
fölényének jegyében telt; igaz, a pá-
lya kissé lejtett, hiszen a  két óriá s 
csatája főként a  Christie’s hazai-
nak számító terepén, a  modern és 
kortárs kategóriában zajlott, komo-
lyabb régi és XIX. századi árveré-
sek ebben a hónapban nem voltak. 
Ha még a Phillipst is a nagyok közé 
soroljuk, akkor hármójuk forgalmá-
ból a Christie’s 65,7, a Sotheby’s 31, 
a Phillips pedig 3,3 százalékkal ré-
szesedett.

A szezon csúcsát a Christie’s New 
York-i hete jelentette, mely több újí-
tással is szolgált. Az egymástól ko-

rábban hagyományosan független 
impresszionista és modern, illet-
ve II. világháború utáni és kortárs 
árveréseket közvetlenül egymás 
utánra tűzték ki, sőt a  különösen 
erős promóciós kampánnyal kísért 
Előretekintve a múltba című, kizá-
rólag fő műveket felvonultató esti 
aukció kombinálta is a  két kategó-
riát. A  taktika bevált, a  licitcsaták-
ba közel 50 országból kapcsolódtak 
be, és a  hét 1,72 milliárd dolláros 
összforgalma minden eddigi rekor-
dot megdöntött. A ház, kihasználva 
rendkívüli pénzügyi erejét, 64 té-
telre adott vételi garanciát akár sa-
ját, akár harmadik fél nevében a be-
adóknak – a rendkívül magas leütési 
árakat látva vélhetően nem kellett 
sok művet maguknak megvásárol-
niuk. A  legfelsőbb árkategóriában 
is versenyképes gyűjtők számának 
(elsősorban a  feltörekvő régióknak 
köszönhető) bővülését jelzi, hogy 
még egy olyan festményért, Picasso 
Algíri nők, „O” változat című mű-
véért is negyvenen szálltak harc-
ba, amelytől az  aukciósház eleve 
új abszolút árverési rekordot várt. 
Ez egyébként be is következett, így 
hároméves szünet után ismét a hal-
hatatlan spanyol mester művével 
kezdődik a  világ legdrágább mű-
vészeinek listája. Picasso egy 121 
évvel korábbi alkotásból, Eugène 
Delacroix Algíri nők otthon című 
festményéből merítette az  ihletet, 
a  képet aztán 15, az  ábécé betűi-
vel jelölt változatban dolgozta fel. 
A most szerepelt „O” változat a so-
rozat utolsó, legérettebb darabja, 
melyet – egyelőre meg nem erősített 
hírek szerint – a katari emír család-
jának egyik tagja az eddigi, Francis 
Bacon által elért csúcsárnál csak 27 
százalékkal magasabb összegért, 
179,3 millió dollárért tudott meg-
szerezni. Ugyanezen az estén meg-
dőlt a rekord a szobrok között is, ám 
a  mester személye nem változott, 
hiszen a  Mutató ember is Alberto 
Giacometti bronza, aki most egy 
csapásra 36 százalékkal emelte ed-
digi legmagasabb árát. Giacometti 

tavalyi és idei árai mutatják, hogy 
2010-es rekordja nem a  véletlen 
műve volt; egyetlen szobrászként si-
kerül tartania a lépést a legdrágább 
festők áraival. A  Christie’s „nagy-
hete” minden bizonnyal a  rekor-
dok számát tekintve is csúcsot dön-
tött: Picasso és Giacometti mellett 
16 művész, köztük Lucian Freud, 
Chaim Soutine, Piet Mondrian, Pe-
ter Doig, Jean Dubuffet és Robert 
Rauschenberg szárnyalta túl eddigi 
legmagasabb árát, Jeff Koons a fest-
ményei között döntött csúcsot, pa-
píralapú munkáinak kategóriájá-
ban pedig Robert Delaunay, René 
Magritte, Roy Lichtenstein, Andy 
Warhol, Jackson Pollock, Jean-Mi-
chel Basquiat és Christopher Wool 
ért el minden korábbinál jobb árat. 
Nem rekord, de kiemelkedő ered-
mény az a 81,92 millió dollár is, me-
lyet Mark Rothko 1958-ban szüle-
tett monumentális vásznáért, a No. 
10-ért fizettek.

Az árgaranciák eszközével ve-
télytársánál jóval visszafogottab-
ban, csak 16-szor élő Sotheby’s szá-
mára ezúttal is az  impresszionista 
és modern mesterek árverésén ter-
mett több babér. Rekordok ugyan itt 
nem születtek, de jó árak igen: egy, 
a  szakértők által nem is a  művész 
legjobb festményei közé sorolt Van 
Gogh-tájkép például 66,3 millió dol-
lárért, Monet három impresszionis-
ta remeke pedig 54, 23 és 20 mil-
lióért kelt el. A II. világháború utáni 
és kortárs kategóriában a  legjobb 
árat a Sotheby’snél egy cím nélküli, 
1954-es Rothko érte el 46,4 millió 
dollárral, ezt Lichtenstein már em-
lített műve követte. A  Phillipsnél 
a legjobb eredményt Francis Bacon 
Ülő nője hozta 28,1 millió dollárral.

A szkeptikusok most is lufiról be-
szélnek, ami inkább előbb, mint 
utóbb kipukkad. A  lendület persze 
idővel törvényszerűen alábbhagy, 
de addig, hacsak a  világban nem 
következnek be drámai események, 
az  aukciósházak bizakodva várhat-
ják a folytatást. 

raSovSzKy péter

Christie’s és Sotheby’s – történelmi tavasz

Újra Picassóé minden idők legdrágább műve

Pablo Picasso: Algíri nők, „O” változat, 1955
olaj, vászon, 114×146,4 cm
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Arte Galéria, Budapest

Elkapkodták Ortutay Gyula hagyatékát
A XX. század hazai történelmének 
megkerülhetetlen, jellegzetes alakja 
volt a tudós-politikus Ortutay Gyula, 
aki a  II. világháborút követő évtize-
dekben mindkét minőségében fontos 
vezető funkciókat töltött be. Hagyaté-
kából ugyan a legjelentősebb darabok 
végakaratának megfelelően közgyűj-
teményekbe kerültek, nagy részét 
azonban mindeddig fia, Ortutay Ta-
más szobrász őrizte. Az örökös a ko-
rábban a  Dési Huber-hagyatékot is 
sikerrel árverező Arte Galériát bízta 
meg a több ezer darabból – iratokból, 
érmekből, jelvényekből, műtárgyak-
ból, könyvekből és képzőművészeti 
alkotásokból – álló anyag feldolgozá-
sával és értékesítésével. Marsó Diana 
Szabó Béla István könyvtáros közre-
működésével közel 300 tételbe ren-
dezte a tárgyakat, és valamennyi té-
telhez részletes leírást csatolt. 

A gondos előkészítő munka meg-
hozta gyümölcsét: a  tételek több 

mint háromnegyede elkelt, a  be-
vétel megközelítette az 5 millió fo-
rintos összkikiáltási ár kétszeresét. 
Ortutay Tamás így rendezetten en-
gedhette útjára édesapja hagyatékát, 
és jelentősebb összeggel segítheti 
negyedszázada létrehozott alapítvá-
nya, a  Zöld Pont munkáját. Jól járt 
a „köz” is, hiszen fontos dokumen-
tumok váltak kutathatóvá; a tételek-
ből többek között a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, a  Néprajzi Múzeum és 
az MTA Néprajztudományi Intézete 
is vásárolt.

Az iratok, dokumentumok közül 
a  Szegedi Fiatalok Művészeti Kollé-
giumának 1932–1947 között kelet-
kezett, mindeddig a  kutatók előtt 
is ismeretlen iratai, köztük a  kollé-
gium hivatalos üléseinek jegyző-
könyvei keltették a  legnagyobb 
érdeklődést; a vaskos dossziéért foly-
tatott licitcsata 200 ezer forintról 
indult, és 480 ezer forintnál fejező-

dött be. Népszerűnek bizonyult Or-
tutay korának vezető politikusaival 
és művészeivel folytatott levelezése, 
Kádár János 1959-es levele például 
10 ezer forintos indulóárról 36 eze-

rig jutott. Ortutay maga is gyűjtött 
régi kéziratokat, dokumentumokat, 
ezek közül a  Magyar Nemesi Test-
őrség saját javadalmazása ügyében 
írott 1764-es levele kikiáltásának tíz-
szereséért, 240 ezer forintért kelt el, 
de Mária Terézia Szeged városához 
intézett, három évvel későbbi sora-
it is csak 110 ezer forintért lehetett 
megszerezni a  20 ezres kezdő árá-
val szemben. A nap legdrágább téte-
le a Magyar Tudományos Akadémia 
14 karátos aranyból készült, közel 
negyedkilós Akadémiai Aranyérme, 
Vígh Tamás szobrászművész alkotá-
sa lett, melynek 1978-ban Ortutay 
volt az első – posztumusz – kitünte-
tettje. Az érmet másfél millió forin-
tos kikiáltási árán ütötték le.

Élénk volt a kereslet a – zömmel 
képzőművészeti – könyvek, főként 
az  Ortutaynak dedikált példányok 
iránt. A legmagasabb árat a várako-
zásoknak megfelelően Kozma Lajos 

Das neue Haus című műve 1941-es 
zürichi kiadásának dedikált példá-
nya érte el, amelyért 20 ezres indu-
ló árával szemben 34 ezer forintot 
adott vevője.

A képzőművészeti alkotások, 
döntően plasztikák és grafikák ese-
tében ismét beigazolódott, milyen 
fontos a jó proveniencia: számos al-
kotás induló árának többszöröséért 
kelt el. Főszereplővé Ferenczy Béni 
1959-es bronza, az Aranykor lépett 
elő, melyből a Magyar Nemzeti Ga-
léria is őriz egy példányt. A  190 
ezer forintról indult licit 1,5 millió-
nál fejeződött be. Dési Huber István 
Fedics bácsi mesét mond, Ortutay 
jegyzetel című, dokumentumérté-
kű szénrajza 75 ezerről indulva 380 
ezer forintért váltott tulajdonost, 
Rippl-Rónai erotikus rajzának pedig 
170 ezres kezdés után 550 ezer fo-
rint lett a leütése.

r. p.

Ferenczy Béni: Aranykor, 1959
bronz, 43×50 cm
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A Bizományi kínálatán nem lát-
szott, hogy az  utóbbi hónapokban 
elvesztette egyik vezető becsüsét, 
mondhatnánk úgy is, hogy a mun-
ka zavartalanul folyik tovább. Sőt 
a  festmények esetében kicsit rá is 
erősítettek, ennek megfelelően a ké-
pek a megszokottnál magasabb ára-
kat hoztak. Az biztos, hogy utoljára 
tartottak művészeti árverést a Bécsi 
utcában, mivel a közönség már több 
alkalommal ezelőtt egyértelműen 
kinőtte a  rendelkezésre álló teret, 
így a cég visszatér hőskorának szín-
helyére, a  MOM-ba. A  Csörsz utca 
legendája annyira erős, hogy ami-
kor a kilencvenes évek elején a BÁV 
elhagyta a  Lónyai utcáért, azonnal 
odaköltözött a Blitz Galéria árveré-
se, majd őket a Polgár és az Abigail 
Galéria is követte. Most pedig újra 
a BÁV következik.

Lehet, hogy a rendkívül alacsony 
banki kamat miatt köszönetet kell 
mondani annak, aki kitalálta, min-
denesetre az  első nap vevői mint-
ha kifejezetten a milliós értékű ék-
szerekre mentek volna, és nem is 
voltak kevesen. Néhány éve még 
az  olcsóbb vagy középkategóriás 
ékszerek fogytak jobban, a drágáb-

bak közül alig egy-kettő ha elkelt 
– kikiáltási áron –, ezúttal viszont 
a felső kategória is jóval több licitet 
hozott. A  hárommillió forintot is 
meghaladta az  egyik fülbevalópár 
egy-egy nagyobb és egy-egy kisebb 
briliánssal, egy négydarabos ék-
szergarnitúra számtalan zafírral és 
briliánssal, valamint egy 18 kará-
tos arany férfi Zenith karóra leüté-
si ára (melyekért az új tulajdonosok 
négymillió forint körül fizettek); de 
még egy „nyári darab”, a  39 tahi-
ti gyöngyszemből álló, aranycsatos 
lánc is 800 ezerig vitte.

A festmény mindig sarkalatos 
kérdés a  szakmában, hiszen ez 
a  műfaj vonzza a  legnagyobb kö-
zönséget, és itt kell felvenni a har-
cot a  legnagyobb konkurensekkel. 
Valóban nagy kérdés, hogy egy 
beadó, ha festményt értékesítene, 
melyik házat választja és miért, 
miközben a  régiségek esetében lé-
nyegesen csekélyebb a  választék. 
A Bizományi helyzeti előnye – há-
lózat, hagyomány, zálog – a  fest-
ményekre nem terjed ki, így egy 
komolyabb anyagot összeszedni 

manapság emberes teljesítmény. 
Ezúttal ezen a  téren is nagyobb 
siker született, mint korábban, 
a  megszokott, kevéssé ismert kül-
földi alkotók és a  bútorképek mel-
lett több volt az extra darab – és itt 

is jöttek a milliós árak, néha megle-
pő módon.

Kétségkívül Vaszary János 1905 
körül készült Merengője volt a nap 
kiemelt tétele, egyike annak a  so-
rozatnak, amelyet a  mester friss 
házasként készített a  feleségéről, 

Rosenbach Máriáról. Erről a  mű-
ről eddig nem tudott a  szakiroda-
lom, de sok hasonlóságot mutat 
a  Kövesi-gyűjtemény – ismertebb 
nevén a „Titkos gyűjtemény” – Mo-
dell című alkotásával, hiszen a ru-
hátlan Mimi ugyanabban a kék ka-
rosszékben ül és ugyanarra a sárga 
párnára támaszkodik, csak a virág-
csokor hiányzik az öléből. A  felfe-
dezést a  közönség honorálta, hi-
szen a mű ára 18 millióról 22 millió 
forintig emelkedett.

Mednyánszky László az utóbbi öt 
év talán legsikeresebb festője a pia-
con. A gazdag életmű minden árve-
résre kerülő darabja jelentős árakat 
hoz, egy Mednyánszky indításával 
ma nem lehet tévedni. Az 1900 kö-
rüli Tavaszi táj a  BÁV 33. aukció-
ján, 1974 májusában még védett-
ként, Őszi erdő híddal címmel 
indult, ám azóta megfosztották 
a  lerakódott portól és az  elszíne-
ződött lakktól, így kiderült, hogy 
a  fák nem a  lombjukat hullatják, 
hanem éppen zöldellni készülnek. 
A  kép akkor 20 ezer forintról in-
dult, és annyiért is kelt el, ami ak-
koriban azért elég szép összegnek 
számított – akárcsak a mostani 15 
milliós leütés.

Talán a legizgalmasabb téte l Gru-
ber Béla Kert bukszusokka l című 
olajképe volt, amelynek alcí me 
(Szanatóriumi kert) is jelzi, hogy 
az utolsó évében készült, amit a 27 
éves művész a  ma már nem léte-
ző Völgy utcai szanató riumban töl-
tött – a  rövid élet gazdag életmű-
vet hagyott maga után, melyben 
a szanatóriumi időszak is gazdagon 
reprezentált. A  segédmunkásból 
lett festő művészetén végig érez-
hető Cézanne és főiskolai tanára, 
Kmetty János hatása, és még ha 
közhelynek tűnik is, érdemes meg-
jegyezni, hogy olyan intenzitással, 
kapkodva festett, mintha tudta vol-
na, hogy sok alkotó év nem adatik 
meg neki. A most árverésre kerülő 
mű jelentőségét talán emeli, hogy 
György Péter legújabb, A  hatalom 
képzelete (Magvető, Budapest, 
2014) című kötetében külön fejeze-
tet szentel Grubernek, sőt ezt az al-
kotást is kiemeli mint azon képek 
egyikét, amelyek „a sűrűség szinte 
elviselhetetlen állapotát rögzítik”. 
Csodálatos zöldjei ellenére nehéz 
mű, de így is 6 millióig licitálták fel 
az árát.

A második nap végén a  bútorok 
és a  szőnyegek jöttek. Különösen 
a  szőnyegek 15–80 ezer forintos 
kikiáltási ára láttán gondolkodik 
el az  ember, hogy ennyiért ma 
egy gépi tömegtermék vásárolható 
meg, igaz, az még nem kopott – de 
hogy száz év múlva nem lesz áru, 
az biztos. Bútorokból viszont csak 
az  extrák férnek az  árverésre, hi-
szen ezeket többnyire az  üzletek-
ből is el lehet adni. Ezúttal egy Koz-
ma Lajos köréből kikerült art deco 
szekrényre is lehetett licitálni, en-
nek 180 ezerről 420 ezer forintig 
ment fel az ára; egy barokknak ki-
néző, de XX. századi olasz komód 
480 ezerről 1,2 millióig vitte.

A műtárgyak napján megint a 
Zsolnay hódított: egy Apáti Abt 
Sándor-féle díszváza egymillióért, 
egy szintén általa tervezett fajdka-
kasos fali tál 1,4 millióért, egy gyí-
kos virágtartó pedig 2,2 millióért 

cserélt gazdát. A  harmincas évek-
ből származó Bidtel-mázas art deco 
Gorkák egy időben több százezer 
forintot hoztak, ma jóval visszafo-
gottabban értékelik ezeket a példá-
nyokat, így az ördögarcos díszváza 
220 ezres ára már említésre méltó. 
Különleges darab volt egy tűzara-
nyozott ezüst díszserleg is, már ab-
ban az értelemben, hogy készítését 
1640 körülre teszik, de csak a XIX. 
század elején kapott jegyet, így sem 
keletkezése helyét, sem a  mestert 
nem lehet megállapítani. A  kevés 
információ a  lényegen talán nem 
sokat változtatott, hiszen 1,6 mil-
lióért így is elvitték.

Néhány „legről” már esett szó, 
de az  árverést záró gépek sora 
felülmúlhatatlan. Az  első egy 
Jennings Governor típusú félka-
rú rabló volt, gyümölcspóker-játék-
kal, amely 1960 körül készült Chi-
cagóban, és egy gyűjtő jóvoltából 

itt landolt Budapesten. Akárcsak 
egy Rowenta márkájú kávéfőzőgép 
az  ötvenes évekből, bár lehetett 
volna Pirx kapitány űrhajója is akár, 
vagy a  Seeburg Trashcan zene-
gép 1948-ból, ugyancsak Chicagó-
ból, 13 kislemezzel együtt. Aztán 
ott volt a szekrény méretű Novelty 
Merchantman játékgép 1933-ból, 
amelyen csak azért nem játszhatott 
Al Capone, mert két évvel az előtt 
tartóztatták le, hogy ez a gép elké-
szült. A legnagyobb izgalmat a száz-
éves, piros és csillogó holland króm 
sonkaszeletelő hozta, melynek mű-
ködőképességét a  kiállításon is bi-
zonyították. Ugyan a  dél-ameri-
kai piacra készítették 1910-ben, 
de a  többi géppel együtt az utóbbi 
időkig Budapesten őrizték és árve-
rezték el most. Új tulajdonosa 2,2 
millióért (plusz a jutalékok) kápráz-
tathatja el vele vendégeit.

gréCzi emőKe

Árverés

BÁV, Budapest

A sonkaszeletelő mint műkincs

Az aukciósház májusi árverését látványos sikerek mellett némi csalódás is 
jellemezte. Míg Káplár Miklós Hortobágyi tanyája több mint ötszörösére 
tornázta fel indulóárát, Czene Béla nyolcvanas évek divatszandáljában pó-
zoló ülő aktja háromszorozott, Pataky László orosz realizmust idéző Téli táj 
lovas szánnal című műve duplázott, Molnár József Zelli tava visszamaradt, 
és a Holló László-munkák iránt sem mutatkozott kereslet.

A Glatz Oszkár-tanítvány Félegyházi László Ülő aktja 25 százalékos drá-
gulást követően meglehetősen könnyen és olcsón, 100 ezer forintért talált 
gazdára, és e kép vevője szerezte meg a mester Kislány szőlővel című művét 
is. Az utóbbiért azonban már jobban meg kellett küzdenie: parázs licit után 
550 ezer forintért vásárolhatta meg a 360 ezer forinton indított képet. Szép 
eredményt produkált a Marguerite De Corini néven alkotó Sóváry Margit 
vörösben-sárgában-kékben pompázó Párizsi utcája is, amely 180 ezer forint-
ról indult, és 440 000 forintnál ment tovább. Markó Ferenc Dinnyeszüret 
című alkotása esetében 2,4 millió forinton koppant a kalapács – ez a kép 
félmillió forintot javított a kikiáltásához képes.

Az ezüst és egyéb dísz-, illetve műtárgyak a ház hagyományaihoz híven 
most is nagy érdeklődést váltottak ki: az ezüsttárgyak gyakorlatilag mind 
új gazdára találtak. A  pálmát egy gyönyörű art deco virágtartópár vitte, 
ezt 95  ezer forint kikiáltási ár után 320  ezer forinton ütötte le az  árve-

résvezető. Százezer forintot tornázva 
az indulóáron, 280 ezer forintért kelt el 
egy empire kandallóóra, míg egy ezüst 
süteményestálca és egy ezüst tojástartó 
duplázott: előbbiért 220 ezer, utóbbiért 
pedig 130  ezer forintot adott vevője. 
Hasonló teljesítményt produkált egy Fe-
renc József-érmékkel és kitüntetésekkel 
ékesített zsakettlánc is, amely 140 ezer 
forintos indulás után 280 ezer forinton 
váltott tulajdonost. 

Az aukciót vezető Villás Jánosné az ár-
verést értékelve úgy vélte, a fővárosi ga-
lériákkal szemben őket kevésbé érintet-
te az elhúzódó válság. „Budapesten van 
olyan aukció, melyen a kikiáltásra kerülő 
műtárgyaknak mindössze 30 százaléka 
talál gazdára, nálunk viszont ez az arány 
most is megközelítette a 80 százalékot” 
– hangsúlyozta. Véleménye szerint a  jó 
leütési arány annak is köszönhető, hogy 
hagyományosan alacsony árról indítják 
a  műtárgyakat. Míg korábban vevőik 
túlnyomórészt az  idősebb korosztályból 
kerültek ki, most fiatalok is szép szám-

mal licitáltak az elindított tételekre. A válság elmúltával biztató trend tapasz-
talható a piacon, amelynek látható jelei a galéria karácsonyi aukcióján érhetik 
el csúcspontjukat.  

Az árverés résztvevői között az a  vélemény fogalmazódott meg, hogy 
ugyan a Villás most is a  szokásos kollekcióval jelentkezett, ám a  kalapács 
alá kerülő műtárgyak iránti érdeklődés határozottan mérsékeltebb az öt-tíz 
évvel ezelőttinél. Az alacsony kikiáltási árú művek iránt viszont növekszik 
a kereslet – mutattak rá többen. 

dombi margit

Villás Galéria, Debrecen

Elkelt minden ezüst

Empire kandallóóra, XIX. sz. eleje
francia, 49×25×13,5 cm

Vaszary János: Merengő, 1905 körül
olaj, vászon, 55×68 cm

Berkel sonkaszeletelő, 1910 körül
78×57×138 cm

Zsolnay virágtartó gyíkokkal, 19,2 cm, 1901
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A nagy festményárverések sorát eb-
ben az  esztendőben a  Virág Judit 
Galéria nyitotta, megadva az  első 
választ arra a  kérdésre, folytató-
dik-e a  tavaly kezdődött fellendülés 
az  aukciós műtárgypiacon. Az  elő-
jelek vegyesek, de összességükben 
inkább kedvezőek voltak. A  nem-
zetközi piacon már lezajlottak a  ta-
vaszi árverések, amelyek minden 
korábbinál jobb forgalmat hoztak. 
Idehaza a  rendkívül alacsony ban-
ki kamatok és a pénzpiacot megrázó 
botrányok miatt várható volt, hogy 
a szabad pénzzel rendelkezők alter-
natív befektetési lehetőségek után 
néznek – ugyanakkor feltehetően 
a Quaestor-csőd és társai néhány je-
lentős gyűjtőt is rosszul érinthettek.

Nos, az  eredmények inkább az 
optimistákat igazolták: a  tavaly 
tavaszi aukcióhoz képest a  forga-
lom 21 százalékkal bővült, és meg-
haladta az  574 millió forintot. Ez 
a szám lehetett volna még jobb, ha 
a ház nem kényszerül az utolsó pil-
lanatban visszavonni az egyik leg-
nagyobb érdeklődéssel várt és leg-
drágább tételt, Ferenczy Károly 
1911-es Virágcsendéletét. A  művet 
Ausztráliából sikerült hazacsábíta-
ni, tulajdonosa egy ottani árveré-
sen vásárolta. A festményről a kata-
lógus is megemlíti, hogy az valaha 
a  Fővárosi Képtár tulajdonában 
volt, az  viszont csak közvetlenül 
az  aukció előtt vált ismertté – rej-
tély, hogy az  intézmény ezt miért 
a  legutolsó pillanatban jelezte –, 
hogy a művet a háborúban eltűnt-
ként tartja nyilván, s arra tovább-
ra is jogot formál. A  bizonytalan 
státus miatt, ami az  ügyvédeknek 
minden bizonnyal még hosszú idő-
re munkát ad, Virág Judit az egyet-

len korrekt megoldást választva 
visszavonta a  képet. Az  sem tette 
egyszerűbbé a galerista életét, hogy 
Kádár Béla 27 lapot tartalmazó bé-
csi vázlattömbjéről csak az árverés 
alatt derült ki egyértelműen: védési 
eljárás alá vonták, azaz nem vihető 
véglegesen külföldre. Ez a tétel ter-
mészetesen kalapács alá kerülhe-
tett, de miután a külföldi telefonos 
licitálók kénytelenek voltak vissza-
lépni, csak 4 milliós kikiáltási árán 
kelt el. 

A színvonalas kínálatban ugyan 
kevés felfedezésszámba menő alko-
tás szerepelt, ám úgy tűnt, a  licitá-
lók is többnyire a biztosnak vélt, be-
vált értékeket – neveket, stílusokat, 
témákat – keresték. Az anyag gerin-
cét a hagyományoknak megfelelőe n 

ezúttal is a  XX. század első felé-
ben született munkák képezték, de 
a szokottnál valamivel nagyobb volt 
a korábbi, zömmel XIX. századi, il-
letve a kortárs művek száma is. 

A festménykínálat ötödét mind-
össze négy művész munkái alkot-
ták: Mednyánszky László, Vaszary 
János, Kádár Béla és Scheiber Hugó 
festményei és grafikái ezúttal is do-

mináltak, hiszen négyüktől össze-
sen 36 tétel került kalapács alá. Jó 
hír az  említett alkotók képei t bir-
tokló gyűjtőknek, hogy e művek to-
vábbra is igen likvid befektetésnek 
számítanak, hiszen a 36 közül csak 
kettőre nem volt licit, és olyan is 
csak öt akadt, amely kikiál tási árán 
cserélt gazdát. Ugyanakkor, rész-
ben nyilván a  gazdag kínálat mi-
att, heves licitcsata is csak elvétve 
alakult ki, a  képek többségét becs-
értékük alatt ütötték le. A  kivételt 
éppen a  legdrágább tétel jelentette: 
Vaszary kései, 1935 körüli virág-
csendélete – mely legutóbb április-
ban, a  Virág Judit Galéria Vaszary 
magángyűjteményekben című kiál-
lításán volt látható – 20 milliós kez-
dés után a  40–55 milliós becsér-

téket is meghaladó áron, 61 millió 
forintért ment tovább. Ez nemcsak 
az este legmagasabb ára volt, hanem 
új életműrekordot is jelent Vaszary 
számára, akinek szinte minden ár-
verésen kelnek el több tízmilliós 
tételei, de eddigi rekordját már 14 
éve a  60 millióért leütött Dinnyés 
csendélet tartotta. 

Életműcsúcsot hozott az este má-
sodik legdrágább tétele, Perlrott 
Csaba Vilmos Park című, 1910-ben 
Kecskeméten festett, a párizsi évek 
erőteljes hatását tükröző munkája 
is. Ez a kép a közelmúltban, 2006-
ban egyszer már megdöntötte a mű-
vész rekordárát: akkor a Kieselbach 
Galériában 34 millió forintot, most 
58 milliót adtak érte. A  kilenc év 
alatti 70 százalékos értéknövekedés 
meggyőzőnek tűnik, ám a festmény 
eddigi tulajdonosa a beadói és vételi 
jutalékok hozzászámolásával együtt 

mégis csupán 3 százalék alatti éves 
hozamot könyvelhetett el.

A XX. század első négy évtize-
déből származó tételek közt több 
olyan is akadt, amely alkotója egész 
életművében, vagy egy-egy korsza-
kában fő műnek számít. Ezek egy 
része megkapta a licitálóktól a meg-
érdemelt figyelmet, míg másokhoz 
igen kedvező áron jutottak hozzá 
új tulajdonosaik. Előbbiek között 
említhető Schönberger Armand 
pompás városképe, az Út és házak 
1929-ből, mely indokoltan duplázta 
meg 14 millió forintos kikiáltását, 
illetve Vaszkó ödön három évvel 
későbbi Bérháza, a két háború kö-
zötti magyar művészet „új tárgyila-
gos” törekvéseinek fontos példája, 
mely 5 milliós kezdés után becs-
értéke sávjának felső határáig, 15 
millió forintig jutott.

Az utóbbi kategóriába tartozik 
ugyanakkor a  Pechán József leg-
jobb alkotói korszakában, 1907–
1914 között született Koradélután, 
mely csupán egymilliót mozdult 5 
millió forintos indításáról; Pór Ber-
talan közel azonos időben született 
Erdei útja, korai tájképfestészeté-
nek egyik legszebb darabja ugyan-
csak egymilliót tett hozzá 7,5 mil-
liós kikiáltásához; és legfőképp 
Szobotka Imre nem sokkal későb-
bi kubista remeke, a  Fekvő alak, 
melynek árát a  licitálók felvitték 
ugyan 12-ről 18 millió forintra, ám 
ez is elmaradt a reálisnak mondha-
tó 20–26 milliós értékeléstől.

A közelmúltban örömmel jegyez-
tük meg, hogy Nagy István kezd 
kvalitásaihoz méltó árakat elér-
ni. Bár most egy kisebb pasztellje 
megmaradt 220 ezres induló árán, 
egy másik azonban, a Zúzmarás fák 
300 ezres kezdés után egészen 1,7 
millióig jutott. Nem a kvalitás, ha-
nem a mű témája és a túl magasra 
belőtt induló ár volt a gond koráb-
ban Nagy Balogh János Kubikusá-
val. Az  alacsonyabb, 2,4 milliós 
induló ár most már megmozgatta 

a gyűjtők fantáziáját, így a kép vé-
gül 4,2 millióért kelt el.

Továbbra sem könnyű a XIX. szá-
zadi festmények helyzete, e tekintet-
ben a hazai piac követi a nemzetközi 
trendeket. A kalapács alá került kitű-
nő kvalitású munkák elkeltek ugyan, 
de rendszerint a  kikiáltásihoz köze-
li árakon. Ez a Markó család három 
képviselője, id. és ifj. Markó Károly 
és Markó András 3,4 és 5 millió fo-
rint között értékesített munkáira 
éppúgy vonatkozik, mint a  Molnár 
József pompeji sorozatába illeszkedő, 
Fürdő után című, többszörösen kiál-
lított és reprodukált, de a nyilvános-
ság elől később évtizedekre eltűnt 
festményére, amely megmaradt 10 
millió forintos induló áránál. 

A kortársak között keresettek vol-
tak Gyarmathy Tihamér vásznai; 
több licitlépcsőt emelkedve 850 ezer 
forintért cserélt gazdát Molnár Sán-
dor 1975-ös Metamorfózisa, Fehér 
László Fiú medencével című sárga-
fekete olajképe pedig 360 ezres kez-
dés után 1,6 millió forintig vitte.

Ezúttal sem hiányoztak a kínálat-
ból a Zsolnay vázák és dísztárgyak, 
melyekhez most két Gorka kerá-
mia is csatlakozott. Mind a 14 tétel-
re volt licit, segítve 90 százalék fölé 
emelni a  teljes aukció értékesítési 
arányát. A kerámiák a 240 ezer és 
2,6 millió forint közötti sávban ta-
láltak vevőre, utóbbi árat egy 1900-
ban készült vízililiomos virágtartó 
edény érte el. 

e. p.

06. 05. 17.00 135. könyvárverés központi antikvárium eCe City Center, v., Bajcsy-zsilinszky út 12. v., Múzeum krt. 13–15. az árverés előtt
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. jún. 5-ig
06. 06. 13.00 könyvárverés Újdiósgyőri antikvárium és régiségbolt Miskolc, erzsébet tér (szabad téren) Megyei és városi könyvtár, Miskolc, Görgei u. 11. jún. 5-ig
06. 10. 20.00 online festmény, szobor, műtárgy, ezüst, porcelán, zsolnay Pintér Galéria és aukciósház www.pinteraukcioshaz.hu v., falk Miksa u. 10. 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, vi., andrássy út 64. az árverés helyszínén www.orex.hu
06. 11. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
06. 12. levelezési értékjegy, szükségpénz, értékpapír Pest-Budai árverezőház levelezési árverés vii., erzsébet krt. 37. i. emelet www.bedo.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., www.darabanth.hu az előző két héten

06. 16. 17.00 78. könyvárverés abaúj antikvárium Medosz Hotel, vi., Jókai tér 9. az árverés helyszínén jún. 16-án
06. 18. 17.00 műtárgy Pest-Budai árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
06. 18. 19.00 252. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy,  

numizmatika, könyv
darabanth aukciósház www.darabanth.hu vi., andrássy út 16. az előző héten

06. 18. 20.00 85. képeslapárverés, levelezési Hodobay aukciós Ház v., Magyar u. 44. az árverés helyszínén az előző héten
06. 19. 15.30 86. papírrégiség Hodobay aukciós Ház v., Magyar u. 44. az árverés helyszínén az előző héten
06. 25. levelezési papírrégiség, filatélia Pest-Budai árverezőház levelezési árverés vii., erzsébet krt. 37. i. emelet www.bedo.hu
06. 26. 17.00 numizmatika, militaria Pest-Budai árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
06. 30. 18.30 soha többet harmadszor / szocreál festmény, szobor, 

műtárgy, plakát
Pintér Galéria és aukciósház v., falk Miksa u. 10. www.pinteraukcioshaz.hu az előző héten

07. 01. 18.00 79. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza ii., zsigmond tér 8. az árverés helyszínén jún. 25.–júl. 1.
07. 02. 19.00 253. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy,  

numizmatika, könyv
darabanth aukciósház www.darabanth.hu vi., andrássy út 16. az előző héten

07. 08. 18.00 80. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza ii., zsigmond tér 8. az árverés helyszínén júl. 3–8.
07. 09. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
07. 15. 18.00 81. festmény-, grafika-, műtárgyárverés Műgyűjtők Háza ii., zsigmond tér 8. az árverés helyszínén júl. 10–15.
07. 16. 17.00 műtárgy Pest-Budai árverezőház vii., erzsébet krt. 37. i. emelet az árverés helyszínén az előző héten
07. 16. 19.00 254. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy,  

numizmatika, könyv
darabanth aukciósház www.darabanth.hu vi., andrássy út 16. az előző héten

24 árverés             június 5.–július 16.

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

A Virág Judit Galéria tavaszi árverése

Plusz 21 százalék

Perlrott Csaba Vilmos: Park, 1908 körül
olaj, vászon, 60,5×67 cm

Vaszary János: Virágok vázákban, 1935 körül
olaj, vászon, 86,5×76,5 cm

Szobotka Imre: Fekvő alak, 1912–1914 körül
olaj, vászon, faroston, 38,5×45,5 cm
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Könyv

A tavaszi könyvárverések április 18. 
és 25. közötti hajrájában három veze-
tő aukciósház, a Szőnyi, a Honterus 
és a Krisztina is szerepelt. Rajtuk kí-
vül május 14-ig a Portobello és az Ár-
verés 90 Bt. rendezett aukciót.

A Szőnyi antikváriuma Hege-
dűs Géza író, költő, egyetemi tanár 
könyvtárából származó 30 dedi-
kált példánnyal erősítette 600 téte-
les kínálatát. A közel száz gyűjtő itt 
is megküzdött a  telefonálókkal és 
a  vételi megbízással érkezőkkel, de 
a helyszínen lévők az eddigi tavaszi 
aukciókhoz képest több alkalommal 
kerültek ki győztesen. 

Balázs Béla Cinka Panna balladá-
ja című (Budapest, 1948) művét Ko-
dály Zoltán zenéjével díszelőadásban 
mutatta be a Magyar Állami Opera-
ház az  1848-as szabadságharc cen-
tenáriuma alkalmából, 1948. már-
cius 15-én. A számozott, Balázs Béla 
és Kodály Zoltán aláírásával ellátott 
kötet megszerzéséért 12 ezerről in-
dulva 30 ezer forintig tartott a  licit. 

Az  író, újságíró, politikai és közéle-
ti szereplő, máig mégis elsősorban 
népmese-feldolgozásai révén közis-
mert Benedek Elek Magyar mese- és 
mondavilág című gyűjtésének öt kö-
tetét először 1894–1896 között jelen-
tette meg. Most Szőnyinél a  máso-
dik kiadást (Budapest, 1901–1904) 
aukcionálták, melynek megszerzésé-
ért három telefonon licitáló küzdött 
a 30 ezres kikiáltásról 105 ezer forin-
tig srófolva a vételárat.

A divat története. Erkölcsök, szo-
kások, viseletek című (Budapest, 
1923–1924), Gáspárné Dávid Margit 
nevéhez fűződő kétkötetes munka 
bibliofil, 16 ezer forintra tartott szá-
mozott példányaiért 90 ezer forintot 
adott egy telefonos licitáló. Karinthy 
Frigyes két dedikált kötetének meg-
szerzése is kisebb licitversenyt ho-
zott. Az  Igy láttátok ti. A  háborús 
irodalom karikaturája című (Buda-
pest, 1917), Ascher Oszkárnak dedi-
kált példány 30 ezerről indulva 145 
ezer forintot ért. A Krisztus vagy Ba-
rabás (Háború és béke) című (Buda-
pest, 1928) kötet ára „Hegedűs Gézá-
nak, aki Krisztust kiáltott s reméljük 
nem hiába” dedikációval 45 ezerről 
170 ezer forintig emelkedett. Kem-
pelen Béla (1874–1952) családtörté-
net-író, heraldikus egyedülálló mun-
kája, a Magyar nemes családok 1911 
és 1932 között jelent meg 11 kötet-
ben, ennek itt 120 ezerről 160 ezer 

forintra verték fel az  árát. Bármi-
lyen meglepő, de az  autogramgyűj-
temények nem tartoznak az aukciók 
keresett tételei közé, többnyire be-
ragadnak, vagy az  indulóárhoz kö-
zeli értéken cserélnek gazdát. Itt vi-
szont Turchányi István író 1932 és 
1934 között keletkezett emlékköny-
ve írók, festők, zenészek, színészek, 
operaénekesek, politikusok, sporto-
lók nagyrészt egész oldalas beírásai-
val és aláírásaival 120 ezerről 210 
ezer forintig vitte. Sikeresek voltak 
a metszetblokk tételei is. Aukciós rit-
kaságnak számít Johann Georg Kohl 
Die Donau von ihrem Ursprunge bis 
Pesth című (Triest, 1854), 27 tábla 
acélmetszetű látképet és egy térké-
pet tartalmazó albuma, amely meg-
lepően jó áron, 200 ezerről 250 eze-
rért került új tulajdonosához. A Jacob 
Alt rajza nyomán készült Ofen und 
Pest című (Wien, 1851) kőnyomatért 
80 ezer helyett 105 ezer forintot ad-
tak, míg Pólya Tibor festőművész és 
grafikus nyolc darab irredenta, ere-
deti tusrajza (Budapest, 1920) 240 
ezres indulás után 300 ezer forin-
tot ért. Nagy Géza–Nemes Mihály 
A  magyar viseletek története című 
(Budapest, 1900) albumának egy 
szép példánya is bekerült a kínálatba 
90 ezres kikiáltási áron, ehhez 125 
ezer forintért juthatott hozzá szeren-
csés vevője. A 21 kötetes Révai nagy 
lexikona 1911 és 1935 között megje-
lent köteteinek ára a  reprint kiadás 
megjelenése után erősen megcsap-
pant, de itt egy ritka, bibliofil, fél-
bőr kötéses sorozatért valaki meg-
adta a 300 ezer forintos indulóárat. 
A  vadászati blokk menetrendsze-
rű meglepetését az Erdőszeti Lapok 
első három évfolyamának (Selmecz, 
1862–1864) aukcionálása hozta: a 24 
ezer forintról induló ritkaság licit-
jének végén 150 ezer forintnál kop-
pant a  kalapács. A  legmeglepőbb 
versengés Kohaut Rezső A  magyar-
országi madarak meghatározó köny-
ve című (Budapest, 1894) kötetének 
megszerzésért zajlott. A  3 ezerről 
indult, könyvtári duplumként terí-
tékre került példány 100 ezer forin-
tig szárnyalt. A  legmagasabb leütést 
Az  Osztrák–Magyar Monarchia 
írásban és képben című (Budapest, 
1886–1901), Rudolf trónörökös kez-
deményezésére és közreműködésé-
vel készült, 21 kötetes sorozat érte el, 
melynek ára 280 ezerről indulva vé-
gül 540 ezer forint lett. 

A Honterus antikvárium aukci-
óján meglepetésre az idegen nyelvű, 
de főként magyar vonatkozású kö-
tetek hozták a  legtöbb licitversenyt, 

ám a  legnépszerűbbek az  okleve-
lek lettek. Az  első magyar szöve-
get is tartalmazó, Magyarországon 
készült katolikus szertartáskönyv, 
az Agendarius első kiadása 1583-ban 
látott napvilágot Nagyszombatban. 
A  Honterus az  1596-ban megjelent 
második kiadást vitte kalapács alá, 
amelyet az  első kiadásban is meg-
található magyar nyelvű szövegek 
mellett még egy „Temetéskor való 

praedikatió”-val egészítettek ki. Sze-
rencsés vevője már kikiáltási áron, 
800 ezer forintért hazavihette, pedig 
ez a kötet ért már 1 millió 200 ezer 
forintot is aukción. Áprily Lajos Vers 
vagy te is című (Kolozsvár, 1926), 
verseket és műfordításokat tartalma-
zó kötete az Erdélyi Szépmíves Céh 
I. sorozatának 7. darabjaként jelent 
meg, egész oldalas illusztrációinak 
grafikai kiállítását Kós Károly tervez-
te. Megszerzéséért a  sorozat gyűj-
tői komoly harcot indítottak, ami 
18 ezertől 120 ezer forintig tartott. 
Jan Dubravius cseh humanista fő-
pap, olmützi püspök Historiae regni 
Boiemiae… című (Prostannae, 1552) 
műve a korai cseh történelem egyik 
legjelentősebb összefoglaló leírása. 
A  Morvaországban kiadott munka 
Lengyelország és Magyarország tör-
ténetére is kitér. A  kódexlapokból 
készült, korabeli pergamenkötés-
ben indított példány árát 300 ezerről 
400 ezer forintra verték fel. Gelich 
Rikhárd Magyarország független-
ségi harcza 1848–49-ben című (Bu-
dapest, 1883–1889), háromkötetes 

munkája nagyon szép, nyomdatiszta 
állapotban került aukcionálásra, és 
végül 200 ezres kikiáltási ára felett, 
300 ezer forintért kelt el. A több kül-
földi tudományos társaság tagjaként 
is számon tartott Kolbány Pál (1758–
1816), a himlőoltást bevezető orvos, 
botanikus 28 ezer forintra tartott 
Ungarische Giftpflanzen… című 
(Pozsony, 1791) művéért 110 ezer fo-
rintot adtak. 

Az aukció rekordleütései az  okle-
velek között születtek. Gilétfi Zsám-
boki Miklós nádor függőpecsétes 
pergamen oklevele (1347. június 15.) 
600 ezerről indulva 900 ezer, míg 
Domonkos Miklós, az  esztergomi 
Szent Tamás-káptalan prépostjának 
megerősítő oklevele birtokbeiktatási 
ügyben (1353. május 23.) 500 ezer-
ről szintén 900 ezer forintig jutott. 

A Krisztina antikvárium 557 
tételes kínálatának erőssége a  tava-
lyi évhez volt hasonló, így valószí-
nűleg megtartják előkelő helyüket 
az élbolyban – annál is inkább, mert 
a  szorosan mögötte végzett Studio 
nem rendez tavasszal aukciót. 

A Szomaházy István szerkesztette 
Kártya-kódex (Budapest, 1898) egy-
egy példánya általában 10-12 ezer fo-
rintos leütéseket szokott hozni, az itt 
elindított darab viszont Ady Endre 
piros ceruzás autográf névbeírásával 
60 ezres kikiáltás után 100 ezer fo-
rintot ért egy vételi megbízónak. Bod 
Péter Az  Isten vitézkedő anyaszent-
egyháza állapotjának… rövid histó-
riája című (Basileában, 1760) művé-

nek teljes példánya ritkán fordul elő, 
így nem meglepő, hogy egy telefo-
non licitáló 190 ezer forintot is meg-
adott a 120 ezer forintról indított té-
telért. Schams Ferenc (1780–1839) 
csehországi származású szőlész és 
gyógyszerész a budai Sas-hegy alján 
rendezte be Magyarország első sző-
lőiskoláját. 1836–1839 között ő szer-
kesztette az  első magyar szőlészeti 
és borászati folyóiratot, de a korabe-
li Pestet és Budát ismertető munkái 
is értékes forrásai fővárosunk tör-
ténetének. Ezúttal a  Vollständinge 
Beschreibung der königlichen Frey-
stadt Pest in Ungern című (Pest, 
1821) kötete az  induló 50 ezer he-
lyett 110 ezer forintot ért egy tele-
fonon licitálónak. A  kéziratblokk 
legértékesebb tétele Weöres Sán-
dor Kossuth- és B aumgarten-díjas 
költő, író, műfordító füzetkéje lett. 
Az 1926–1930 között keletkezett írá-
sok fiatalkori verseit és egyéb bejegy-
zéseit tartalmazzák. Szépséghibája, 
hogy az eleje és a vége hiányzik, en-
nek ellenére 140 ezerről indulva vé-
gül 380 ezer forintnál állt meg az érte 
folyó küzdelem. A Magyar népkölté-
si gyűjtemény (Pest–Budapest, 1872–
1924) a Kisfaludy Társaság megbízá-
sa alapján készült. Az  első jelentős 
magyar népköltészeti kiadványso-
rozat elkészülte 52 évig tartott, így 
teljes sorozata rendkívül ritka, ami 

újabb, 70 ezertől 320 ezer forintig 
tartó versengést váltott ki. Chernel 
Istvánnak a vadászati blokkban sze-
replő kétkötetes munkája, a Magyar-
ország madarai különös tekintettel 
gazdasági jelentőségükre (Budapest, 
1899) annak ellenére ért el 80 ezer-
ről 140 ezer forintos leütést, hogy 
a második kötet címlapja hiányzott. 
A  legmeglepőbb eredményt a  Nyu-
gat XXIX. évfolyamának 12. száma, 
a Kosztolányi Dezső-emlékszám hoz-
ta: egy telefonon licitáló 4 ezerről 75 
ezer forintig vitte fel az árat. Az auk-
ció rekordleütése a  térképblokkban 
született. Gilles Robert De Vaugondy 
Atlas d’étude, pour l’instruction de 
la jeunesse composé de trente-cinq 
cartes című (Paris, 1797), színezett 
réznyomatokat tartalmazó atlasza 
hazai árverésen még nem szerepelt. 
Értékéhez és ritkaságához mérten 
nem volt magas az egymillió forintos 
induló ár, de meglepetésre csak egy 
helyszíni licitáló tárcsája emelkedett 
a magasba, így övé lett a becses da-
rab. 

horváth dezSő

Könyvárverések Budapesten – Szőnyi, Honterus, Krisztina

Cinka Panna, Weöres-kézirat és egymillió forintos atlasz

Jacob Alt–Franz Xaver Sandmann: Ofen und Pest. Budapest
kőnyomat, 265×365 (460×555) mm, Bécs, 1851

Kohaut Rezső: A magyarországi madarak 
meghatározó könyve

Budapest, 1894

Kohl, J.[ohann] G.[eorg]: Die Donau von ihrem Ursprunge bis Pesth
triest, 1854

Nagy Géza–Nemes Mihály: A magyar 
viseletek története

Budapest, 1900
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Idôszaki kiállítások 2015. június 5.–július 3.
BUDAPEST

Abigail Galéria
v., Piarista u. 4. Ny.: H.–P. 11–18, szo. 10–14
Nem’s judith: Térkísérletek,  vi. 27-ig

acb Galéria
vi., király u. 76. Ny.: k.–P. 14–18
Csutak Magda és Erdély Miklós,  vi. 19.–vii. 23.

acb Attachment
vi., eötvös u. 2. Ny.: k.–P. 14–18
Csutak Magda és Erdély Miklós,  vi. 19.–vii. 23.

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
Xiii., József attila tér 4. Ny.: H.–P. 8–20
andré Mészáros emlékkiállítás,  vii. 19-ig

Ateliers Pro Arts / A.P.A. Galéria
viii., Horánszky u. 5. Ny.: H.–P. 10–18
Braun andrás: Rotary szegmens,  vii. 17-ig

Art Brut Galéria
viii., Üllői út 60–62. Ny.: H.–P. 10–18, szo. 10–14
Mónus Viktor és Papp Norbert,  vi. 13-ig

Artézi Galéria
iii., kunigunda u. 18. Ny.: bejelentkezésre
Mózes Katalin és Kováts albert,  vi. 17-ig

Artpool P60
vi., Paulay ede u. 60. Ny.: H.–P. 15–19, szo.–v. 12–19
a kortárs migráció beláthatatlan 
következményei / diplomaprojekt,  vi. 14-ig

Art9 Galéria
iX., ráday u. 47. Ny.: k.–P. 14–18
deim Pál,  vi. 12-ig

Barcsay Terem
vi., andrássy út 69–71. Ny.: H.–P. 10–18. szo. 10–13
diploma / tervezőgrafika, képgrafika, 
intermédia szakok,  vi. 9–27.

BMK Galéria
Xi., etele út 55. Ny.: H.–P. 9–20, szo. 13–19
a Budai Fotó- és Filmklub kiállítása,  vi. 9.–vii. 11.

BTM – Budapest Galéria
iii., lajos u. 158. Ny.: k.–v. 10–18
ESSL art award CEE 2015,  vi. 14-ig
Lajta Gábor festőművész,  vi. 18.–vii. 19.

BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
iii., kiscelli u. 108. Ny.: k.–v. 10–18
Farkas istván,  iX. 5-ig
Kondor attila,  viii. 30-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
Barbara Hindahl, Vincent Chablais, Koós Gábor, 
 vi. 12.–vii. 10.

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

CSAK / Cselekvés Alkotás Közösség
viii., krúdy u. 12. Ny.: H.–P. 10–17
Floek Uno: Veszélyeztetett lények,  vi. 13.–vii. 5.

DBH Irodagaléria
vii., kéthly anna tér 1. Ny.: H.–P. 10–17
Történetek rései: Baráth Bálint, Csikós György 
és Szoboszlay andrás,  vi. 5.–vii. 22.

Deák Erika Galéria
vi., Mozsár u. 1. Ny.: sze.–P. 12–18, szo. 11–16
Barakonyi Szabolcs–Hecker Péter,  vi. 27-ig

E-Galéria
v. falk Miksa u. 8. Ny.: k.–P. 10–18
dr. Konthur Bertalan,  vi. 9.–vii. 30.

Előtér Galéria / KMO Művelődési Ház
XiX., teleki u. 50. Ny.: H.–P. 10–19
Mondik Noémi grafikus,  vi. 26-ig

Epreskert
vi., kmety Gy. u. 26–28. Ny.: H.–P. 10–18
diploma / szobrász szak,  vi. 8–13.

Erlin Galéria
iX., ráday u. 49. Ny.: H.–P. 14–18
Narrative Movement india,  vi. 26-ig

Ezüstgaléria
Xii., dolgos u. 2. Ny.: H.–P. 10.30–18.30, szo. 10–13
Vági Flóra,  vii. 10-ig

Faur Zsófi Galéria
Xi., Bartók Béla u. 25. Ny.: H.–P. 10–18
Soós Nóra,  vi. 12-ig

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

Ferencvárosi Pincegaléria
iX., Mester u. 5. Ny.: k.–szo. 10–18
Pittmann Zsófi falvédői,  vi. 12-ig
dobos dorka: dupla/Expozíció,  vi. 17.–vii. 16.

Fészek Galéria
vii., kertész u. 36. Ny.: H.–P. 14–19
Lévai Nóra textilművész,  vi. 12-ig
Lovas ilona képzőművész,  vi. 23-ig

Fiktív Gastrogaléria
viii., Horánszky u. 27. Ny.: H.–v. 12–24
Szentgyörgyi Erika festőművész,  vi. 11.–iX. 6.

FISE / Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
v., kálmán imre u. 16. Ny.: H.–P. 13–18
Szín – Forma – Harmónia,  vii. 3-ig

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

FUGA / Budapesti Építészeti Központ
v., Petőfi sándor u. 5. Ny.: H.–v. 10–21
diplomakiállítások / MOME, Kaposvári 
Egyetem,  vi. 26-ig
Válogatás az EKF Vizuális Művészeti Tanszék 
hallgatóinak munkáiból,  vi. 20–26.

Gaál Imre Galéria
XX., kossuth l. u. 39. Ny.: k.–v. 10–18
20 éves a Magyar Festők Társasága,  vi. 17.–viii. 16.

Galéria 12 Kávézó és Borbár
Xii., Hajnóczy J. u. 21. Ny.: H.–szo. 16–22
Maczkó Erzsébet fotói,  vi. 8.–vii. 11.

Galéria 13 Soroksár
XXiii., Hősök tere 13. Ny.: sze.–P. 14–18
Bartl józsef festőművész,  vi. 26-ig

Gallery8
viii., Mátyás tér 13. Ny.: sze.–P. 10–15
delaine Le Bas,  vii. 19-ig
Nemzet,  vi. 24.–vii. 30.

Godot Galéria
Xi., Bartók Béla út 11–13. Ny.: k.–P. 9–14, szo. 10–13
Palkó Tibor,  vi. 13-ig
az MKE festő tanszékéről Gaál józsef 
növendékeinek munkáiból,  vi. 17–27.

Hegyvidék Galéria
Xii., városmajor u. 16. Ny.: H.–P. 10–18, szo. 10–13
Reich Károly és Reich Gábor,  vi. 26-ig

Higgs Mező
v., Hercegprímás u. 11. Ny.: H.–v. 11–21
Ludo Mich, Vom Grill, Sloow Coyote, joris de 
Rycke,  vi. 26-ig

Horizont Galéria
vi., zichy Jenő u. 32. Ny.: H.–P. 10–18
Kristóf Gábor: Offsetting,  vi. 24-ig

Inda Galéria
vi., király u. 34. Ny.: k.–P. 14–18
Szabó Ádám: Camelot? Csak egy makett,  vii. 17-ig

Iparművészeti Múzeum
iX., Üllői út 33–37. Ny.: k.–v. 10–18
Lechner, az alkotó géniusz,  vi. 28-ig
Folyóiratok fesztiválja,  vi. 20-án, 14–02 óráig

kArton Galéria
v., alkotmány u. 18. Ny.: H.–P. 13–18
Kim jinseok és Szatmári Gergely,  vi. 26-ig

Kassák Múzeum
iii., zichy-kastély, fő tér 1. Ny.: sze.–v. 10–17
jelzés a világba – háború – avantgárd – Kassák, 
 vi. 25.–iX. 27.

K.A.S. Galéria
Xi., Bartók Béla út 9. Ny.: H.–P. 12–18
Koroknai Zsolt: Terminus,  vi. 14-ig
Kecskés Péter: Titkos emlékezet,  vi. 17.–vii. 11.

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

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

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

Klebelsberg Kultúrkúria
ii., templom u. 2–10. Ny.: H.–v. 10–18
a VUdaK csoportos tárlata,  vii. 5-ig

Knoll Galéria
vi., liszt f. tér 10. Ny.: k.–P. 14–18.30, szo. 11–14
Paul Horn,  vi. 11.–vii. 31.

Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány
Xiii., visegrádi u. 6. Ny.: H.–v. 15–19
Fábry művészcsalád,  vi. 16-ig

Koller Galéria
i., táncsics Mihály u. 5. Ny.: H.–v. 10–18
a metszetek aranykora – 16–17. századi 
mesterek,  vi. 14-ig

Koreai Kulturális Központ
Xii., Csörsz u. 51. Ny.: H.–P. 11–18, szo. 10–12
a Koreai Modern és Kortárs Művészetek 
Nemzeti Múzeumának médiaművészeti 
gyűjteménye,  viii. 19-ig

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

Kő-Café Galéria
X., előd u. 1. Ny.: H.–P. 10–17
Mike Tamás festőművész,  vi. 8.–vii. 5.

Kubik Közösségi Iroda
Xiii, Jászai Mari tér 5–6. Ny.: H.–P. 10–18
Schumann Bianka: arkhai,  vii. 31-ig

KULTI-Karinthy Szalon
Xi., karinthy frigyes út 22. Ny.: H.–P. 9–17
Szobrász Műhely: Bondor Csilla, Gálhidy Péter, 
Menasági Péter,  vi. 19-ig

Labor
v., képíró u. 6. Ny.: bejelentkezésre
Horváth Csilla kiállítása,  vi. 11-ig
Önkritikus portré – Borsos Lőrinc,  vi. 17–19.

LATARKA Galéria
vi., andrássy út 32. Ny.: H.–P. 10–18
away From – csoportos kiállítás,  vi. 10.–viii. 15.

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,  vi. 11-ig

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
Fényképezte Zsigmond Vilmos,  vi. 21-ig
iconuu / közösségi installáció,  vi. 30-ig
Vörös horizont – Orosz és ex-szovjet művek  
a Ludwig Múzeum gyűjteményében,  vi. 5.–iX. 6.

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

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
vi., Nagymező u. 20. Ny.: H.–P. 14–19, szo.–v. 11–19
andré Kertész és Szigetbecse,  X. 4-ig
Hajdú d. andrás fotóművész,  vi. 12.–vii. 26.

Magyar Műhely Galéria
vii., akácfa u. 20. Ny.: H.–P. 10–17
Szirányi istván,  vi. 10.–vii. 3.

Magyar Nemzeti Galéria
i., szent György tér 2. Ny.: k.–v. 10–18
Sors és jelkép – Erdélyi magyar képzőművészet 
1920–1990,  viii. 23-ig
Qi Baishi festményei,  vi. 28-ig
Gunda antal grafikusművész,  vi. 16.–iX. 27.

MAMŰ Galéria
vii., damjanich u. 39. Ny.: sze.–P. 14–18
Gondolatok a könyvtárban 5.,  vi. 12.–vii. 3.

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

MET Galéria
Xi., Bölcső u. 9. Ny.: k.–P. 14–18
Sós Evelin,  vi. 10–26.

MissionArt Galéria
v., falk Miksa u. 30. Ny.: H.–P. 10–18, szo. 10–13
Válogatás a galéria anyagából,  vi. 30-ig

Molnár Ani Galéria
viii., Bródy sándor u. 22. Ny.: k.–P. 12–18
Mayer Éva: Lélekterek,  vi. 26-ig
Gellér B. istván, Marge Monko, Szendrő Vero-
nika, Tihanyi anna, Vincze Ottó,  vii. 2.–iX. 18.

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

Museion No1 Galéria
iX., Üllői út 3. Ny.: k.–P. 14–18
Gáspár György üvegművész,  vi. 26-ig

Műcsarnok
Xiv., dózsa Gy. út 37. Ny.: k.–v. 10–18, Cs. 12–20
itt és most – Képzőművészet. Nemzeti Szalon 
2015.,  vii. 19-ig
Metamorphosis Transylvaniae,  vi. 16.–iX. 13.

Neon Galéria
vi., Nagymező u. 47. Ny.: H.–P. 14–18
Méhes Lóránt: Fotómunkák,  vi. 5.–vii. 3.

Óbudai Társaskör Galéria
iii., kiskorona u. 7. Ny.: k.–v. 15–19
a favágó hobbija – Tasnádi józsef,  vi. 28-ig

PALOMA
v., kossuth 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,  vii. 31-ig

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

Petőfi Irodalmi Múzeum
v., károlyi Mihály u. 16. Ny.: k.–v. 10–18
Margó Fesztivál – Photo/Book,  vi. 6–18.
a mester én vagyok – Füst Milán és Helfer 
Erzsébet műgyűjteménye,  iX. 15-ig

PIK Galéria
Xviii., vasút u. 48. Ny.: H.–P. 9–20, szo.–v. 9–14
Grafitharmóniák ii.,  vi. 22-ig

Platán Galéria
vi., andrássy út 32. Ny.: k.–P. 11–19
Przemek Matecki lengyel képzőművész,  vi. 18-ig
Tomasz Baran és Lukasz Stoklosa,  vi. 24.–viii. 30.

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

Radnóti Miklós Művelődési Központ / RaM
Xiii., kárpát u. 23. Ny.: H.–v. 9–21
Somogyi jános emlékkiállítás,  vi. 25.–iX. 6.

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

Random Galéria
Xi., Bercsényi u. 7. Ny.: H.–Cs. 15–18
Random-Experimentális,  vi. 18-ig

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
vi., Nagymező u. 8. Ny.: H.–Cs. 11–19, P. 11–21, 
szo.–v. 11–19
Capa in Color,  vi. 9.–iX. 20.

Sajtóház
vi., vörösmarty u. 47/a, Ny.: H.–P. 9–19
a. Bak Péter: 65 – jubileumi kiállítás,  vi. 30-ig

Stúdió Galéria
vii., rottenbiller u. 35. Ny.: k., Cs., P. 10–18, sze. 12–18
Csoport,  vi. 12-ig
Gallery by Night,  vi. 29.–vii. 3.

SymbolVitrin Galéria
iii., Bécsi út 56. Ny.: H.–v. 12–19
Szlávics László szobrászművész,  vi. 8.–Xii. 31.

Szent István Bazilika
v., szent istván tér 1., lovagterem
Válogatás a Kecskeméti Katona józsef Múzeum 
Képzőművészeti Gyűjteményéből,  vi. 28-ig

Szlovák Intézet
viii., rákóczi út 15. Ny.: H.–Cs. 10–18, P. 10–14
Szentpétery Ádám, ján Vasilko,  vi. 26-ig

TAT Galéria
v., semmelweis u. 17. Ny.: k., sze., P. 14–19, Cs. 12–17
Kneisz Eszter gobelinművész,  vi. 17.–vii. 10.

TERRÁRIUM
Xi., karolina út 65. Ny.: H.–P. 10–18
Csontó Lajos, jagicza Patrícia, Bárdosi Katinka, 
Kusnyár Eveline, Tisch Bálint,  vi. 25-ig

Tető Galéria
Xi., Mérnök u. 40. Ny.: H.–P. 15–18
Pivonka Krisztina fotóművész,  vi. 12.–vii. 1.

TOBE Gallery
Xiii., Herzen u. 6. Ny.: H.–P. 12–18
Riskó Gáspár: Ellensúly,  vi. 25-ig

Trafó Galéria
iX., liliom u. 41. Ny.: k.–v. 16–19
Kiss adrian, Nik Timková: derengés,  vi. 21-ig

TRAPÉZ
v., Henszlmann imre u. 3. Ny.: k.–P. 12–18
Mikko Kuorinki – Falling Stone Proves,  vi. 19-ig

Újlipótvárosi Klub Galéria
Xiii., tátra u. 20/b. Ny.: H.–P. 9–17
julie de Bastion kiállítása,  vi. 17.–viii. 17.
Sinkó istván festőművész,  vi. 19.–viii. 14.

Várfok Galéria
i., várfok u. 11. Ny.: k.–szo. 11–18
Ornamentika,  vi. 18.–vii. 31.

Várfok Project Room
i., várfok u. 14. Ny.: k.–szo. 11–18
Ornamentika,  vi. 18.–vii. 31.

Várnegyed Galéria
i., Batthyány u. 67. Ny.: k.–szo. 11–18
Matl Péter szobrászművész,  vi. 11.–vii. 18.

Vasarely Múzeum
iii., szentlélek tér 6. Ny.: k.–v. 10–17.30
Gondolatok a fekete négyzet körül,  iX. 27-ig

Vigadó
v., vigadó tér 2. Ny.: H.–P. 10–18
Magyar művészbabák,  vi. 14-ig

VILTIN Galéria
vi., vasvári Pál u. 1. Ny.: k.–Cs. 13–18, P. 13–20, 
szo. 11–17
Montázs: Miklós Gaál, Tihanyi anna, Zagyvai 
Sári,  vi. 10.–vii. 25.

Vízivárosi Galéria
ii., kapás u. 55. Ny.: k.–P. 13–18, szo. 10–14
Play art 3.,  vi. 23-ig

Vízivárosi Klub
i., Batthyány u. 26. Ny.: H.–Cs. 10–17, P. 9–12
Kilencágú Korona Művészcsoport,  vi. 29-ig

VIDÉK
BALASSAGYARMAT
Mikszáth kálmán Művelődési központ, rákóczi út 50.
Vizsolyi jános,  vi. 25-ig
szerbtemplom, szerb u. 5.
Nagy angela,  vii. 30-ig

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

BÉKÉSCSABA
Munkácsy Mihály Múzeum, széchenyi u. 9.
testkepek.hu – a leplezetlen emberi test,  vii. 5-ig
Mladonyiczky Béla szobrászművész,  vi. 11.–iX. 6.

DEBRECEN
Hal köz Galéria, Hal köz tér 3.
Szabó Franciska festőművész,  vi. 13-ig
Csorján Melitta festőművész,  vi. 18.–vii. 25.
Belvárosi Galéria, kossuth u. 1.
XVi. Élő népművészet,  vi. 17.–viii. 28.

DUNAÚJVÁROS
kortárs Művészeti intézet – iCa-d, vasmű út 12.
a pick pakk,  vi. 5–12.
Vakáció-szimulátor,  vi. 19.–vii. 31.

ESZTERGOM
duna Múzeum, kölcsey u. 2.
Bihon Győző festőművész,  vi. 11.–vii. 13.
rondella Galéria, szent istván tér 1.
Balla andrás: Fotogram Maximum 2015,  vi. 21-ig

FONYÓD
fonyódi Múzeum, Bartók Béla u. 3.
Szabó Zoltán jános festőművész,  vi. 19-ig

GÖDÖLLŐ
királyi kastély
Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő 
kortársaik (1870–1915) Gödöllőn,  viii. 30-ig
Gödöllői iparművészeti Műhely, körösfői u. 15–17.
Kerttörténetek,  vi. 13.–X. 25.

GYŐR
rómer flóris Művészeti és történeti Múzeum, 
esterházy-palota, király u. 17.
Batthyány Gyula,  viii. 31-ig
Borsos Miklós állandó kiállítóhely, apor vilmos tere 2.
Böröcz Petra: az idő tükörképei,  vi. 12.–iX. 1.

GYULA
kohán képtár, Béke sugárút 35.
Olosz Ella textilművész,  vi. 22-ig 
Szatmári Ágnes festőművész,  vi. 25.–viii. 4.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
tornyai János Múzeum, dr. rapcsák andrás u. 16.
Barcsay jenő,  iX. 6-ig

ISZKASZENTGYÖRGY
amadé–Bajzáth–Pappenheim kastély
Szabó Ágnes kiállítása,  vi. 26-ig
Nemzetközi Művésztelep,  vi. 20–22.

JÁSZBERÉNY
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, Gyöngyösi út 7.
Rékassy Csaba és Kovács Tamás grafikái,  vi. 13-ig

KAPOSVÁR
szín-folt Galéria, fő u. 24.
20. Nemzetközi Miniatűr Fesztivál,  vi. 27-ig
vaszary képtár, Nagy imre tér 2.
9. Groteszk Triennálé,  viii. 1-ig

KECSKEMÉT
Magyar fotográfiai Múzeum, katona J. tér 12.
Pecsics Mária: Cultura,  vi. 6.–viii. 23.
katona József Múzeum / Cifrapalota, rákóczi út 1.
Móra mesebirodalma,  vi. 30-ig
Ebru technikával készült képek – török 
művészeti kiállítás,  vi. 22-ig
Népi iparművészeti Gyűjtemény, serfőző u. 19.
Németh jános szobrász, keramikus,  vii. 3-ig
kápolna Galéria, kápolna u. 13.
Szűcs Zsuzsanna keramikusművész,  vi. 19-ig

KESZTHELY
Helikon kastélymúzeum, kastély u. 1.
Boros andrea grafikus- és festőművész,  vi. 29-ig
Balatoni Múzeum, Múzeum utca 2.
Guido Vedovato olasz naiv festőművész,  vi. 21-ig

LEÁNYFALU
aba-Novák Galéria, Móricz zs. út 124.
Lukács Péter: Napos oldal,  vi. 23-ig

MISKOLC
Miskolci Galéria, rákóczi u. 2.
drozsnyik istván képzőművész,  vi. 20.–viii. 22.
Pataki jános képzőművész,  vi. 20.–viii. 22.
Petró-Ház, Hunyadi u. 12.
Törő irén és Lukács Orsolya,  vi. 21-ig
Herman ottó Múzeum, Papszer u. 1.
dombóvári Tibor fotóművész,  vi. 30-ig
színháztörténeti és színészmúzeum, déryné u. 3.
Fotó: dobos,  vi. 13-ig
feledy-Ház, deák tér 3.
Kalló László festőművész,  vi. 27-ig

PAKS
Paksi képtár, tolnai út 2.
Károlyi Zsigmond retrospektív,  vi. 28-ig

PÉCS
zsolnay Negyed, zsolnay vilmos u. 37.
Timkó Bíbor képzőművész,  vi. 31-ig
Pécsi Galéria m21, Major u. 21.
dLa 2015 kiállítás,  vi. 14-ig
Pécsi Galéria, széchenyi tér
Goya, Hemingway és josé Tomás,  vi. 21-ig 
Múzeum Galéria, káptalan u. 4.
Gianfranco Zappettini olasz festőművész,  vi. 21-ig
Janus Pannonius Múzeum, káptalan u. 5.
Gianfranco Zappettini olasz festőművész,  vi. 21-ig
Martyn Múzeum, káptalan u. 4.
Chagall: Álom ihlette művészet,  X. 31-ig
Modern Magyar képtár, Papnövelde u. 5.
Yvaral / jean-Pierre Vásárhelyi,  iX. 20-ig
rácz aladár közösségi Ház, József u. 4.
alattyáni Barbara festőművész,  vi. 26-ig

SZEGED
reÖk, tisza lajos krt. 56.
XXXViii. Szegedi Nyári Tárlat,  vii. 5-ig

SZÉKESFEHÉRVÁR
Csók istván képtár, Bartók B. tér 1.
Variációk az absztraktra. Kemény judit és Barta 
Lajos művészete,  viii. 2-ig
szent istván király Múzeum, országzászló tér 3.
Pilinszky és Fehérvár,  vi. 6.–X. 31.

városi képtár – deák Gyűjtemény, oskola u. 10.
Lélekszínpad: El Kazovszkij,  viii. 23-ig
Pelikán Galéria, kossuth u. 15.
Hamis memória,  vi. 19-ig
vörösmarty színház, forrás Galéria, fő u. 8.
Koczor attila: Csillagfény,  vi. 16-ig

SZENTENDRE
MűvészetMalom, Bogdányi út 32.
az intimitástól a közszféráig,  vi. 6.–vii. 12.
Perlrott Csaba Vilmos életmű-kiállítása,  vi. 6.–iX. 6.
ferenczy Múzeum, kossuth l. u. 5.
Benkő Erzsébet,  vii. 14-ig

SZOLNOK
aba-Novák agóra, Hild tér 1.
Nagy Gabriella: Szilánkok,  vi. 26.–vii. 10.
kert Galéria, Gutenberg tér 12.
Muzsnay Ákos grafikusművész,  vi. 21-ig

SZOMBATHELY
szombathelyi képtár, rákóczi u. 12.
Szuppán irén textilművész,  vi. 26.–iX. 27.

TIHANY
koGart tihany, kossuth lajos u. 10.
Hazádnak rendületlenül – fejezetek a magyar 
romantika festészetéből,  vii. 5-ig

TÖK
Pajta Galéria, kossuth l. u. 16.
Géczy Olga festményei,  vi. 15-ig
aurell david festményei,  vi. 15-ig

VÁC
Madách Művelődési központ, dr. Csányi l. krt. 63.
Nagy B. istván Képzőművészkör,  vi. 13.–vii. 13.

VERŐCE
Gorka Muzeális kiállítóhely, szamos u. 22.
Szemereki Teréz,  vi. 6.–vii. 26.

VESZPRÉM
Modern képtár – vass lászló Gyűjtemény, vár u. 3–7.
Egri jános és Pogány judit gyűjteménye,  vi. 21-ig
dubniczay-palota – várgaléria, vár u. 29.
Kontra Ágnes: Átlátások,  vi. 6.–vii. 12.
Csikász Galéria, vár u. 17.
Birkás Ákos képzőművész,  vi. 20.–viii. 29.

ZALAEGERSZEG
városi Hangversenyterem, ady endre u. 14.
a magyar zsidó képzőművészet a 20. század első 
felében – a Kecskeméti Katona józsef Múzeum 
vendégkiállítása,  vi. 28-ig

ZEBEGÉNY
szőnyi istván emlékmúzeum, Bartóky u. 7.
Elekfy jenő emlékkiállítás,  viii. 30-ig

KÜLFÖLD
AMSZTERDAM
Hermitage amsterdam
alexander, Napoleon & joséphine,  Xi. 8-ig
stedelijk Museum
The Oasis of Matisse,  viii. 16-ig

BARCELONA
Museu d’art Contemporani de Barcelona (MaCBa)
The Beast and the Sovereign,  viii. 30-ig

BÁZEL
fondation Beyeler
Paul Gauguin,  vi. 28-ig

BÉCS
albertina
Lee Miller,  viii. 16-ig
Bacon, Warhol, Richter,  viii. 23-ig
mumok
Ludwig Goes Pop,  iX. 13-ig
My Body is the Event / Vienna actionism and 
international Performance,  viii. 23-ig
kunsthistorisches Museum
Massimo Listri,  X. 26-ig
leopold Museum
Tracey Emin / Egon Schiele,  iX. 14-ig
21er Haus
Hans Weigand,  vi. 17.–iX. 13.
adrien Missika,  vi. 21.–viii. 16.
essl Museum
aboriginal art,  viii. 16-ig
Bank austria kunstforum
Hubert Schmalix,  vii. 12-ig
kunstHausWien
Rinko Kawauchi – illuminance,  vii. 5-ig
Winterpalais
Rembrandt, Tizian, Bellotto,  vi. 11.–Xi. 8.
Belvedere
Friedrich Loos,  vii. 12-ig
architekturzentrum Wien
Wien. die Perle des Reiches, Planen für Hitler, 
 vii. 17-ig

BERLIN
Hamburger Bahnhof
dieter Roth and Music,  viii. 16-ig
Martin-Gropius-Bau
jahrhundertzeichen. Tel aviv Museum of art 
visits Berlin,  vi. 21-ig
Fassbinder – jETZT,  viii. 23-ig
Tino Sehgal,  vi. 28.–viii. 8.

BILBAO
Guggenheim Museum Bilbao
jeff Koons: a retrospective,  vi. 9.–iX. 27.

CHICAGO
art institute of Chicago
Charles Ray: Sculpture 1997–2014,  X. 4-ig
Museum of Contemporary art
alexander Calder,  viii. 9-ig

FIRENZE
Palazzo strozzi
Bronze Sculpture of the World,  vi. 21-ig

FRANKFURT
städel Museum
Monet,  vi. 28-ig
schirn kunsthalle
artists and Prophets,  vi. 14-ig

GRAZ
kunsthaus Graz
Landscape in Motion,  X. 26-ig

HÁGA
Gemeentemuseum den Haag
anton Corbijn,  vi. 21-ig

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

KÖLN
Museum ludwig
Sigmar Polke,  vii. 5-ig
Bernard Schultze,  Xi. 1-ig

KREMS
kunsthalle krems
Pipilotti Rist,  vi. 28-ig

LONDON
tate Britain
Fighting History,  vi. 9.–iX. 13.
Barbara Hepworth,  vi. 24.–X. 25.
tate Modern
The EY Exhibition: Sonia delaunay,  viii. 9-ig
agnes Martin,  X. 11-ig
National Gallery
Soundscapes,  vii. 9.–iX. 6.
Frames in Focus: Sansovino Frames,  iX. 13-ig
National Portrait Gallery
Cornelius johnson,  iX. 13-ig
royal academy of arts
Summer Exhibition 2015,  vi. 8.–viii. 16.
British Museum
defining beauty. The body in ancient Greek 
art,  vii. 5-ig
david zwirner Contemporary art Gallery
Yayoi Kusama,  vi. 13-ig
Richard Serra,  vii. 24-ig
Michael Borremans,  vi. 13.–viii. 14.

LOS ANGELES
J. Paul Getty Museum, Getty Center
Renaissance Splendors of the Northern italian 
Courts,  vi. 21-ig
degas,  X. 11-ig

MADRID
Museo thyssen–Bornemisza
Zurbarán. a New Perspective,  vi. 9.–iX. 13.
Museo del Prado
Rogier van der Weyden,  vi. 28-ig
The invited work. Michelangelo: The young 
Saint john the Baptist,  vi. 28-ig
10 Picassos from the Kunstmuseum Basel,  iX. 14-ig
Museo Nacional Centro de arte reina sofía
White Fire: The Kunstmuseum Basel Modern 
Collection,  iX. 14-ig

MILÁNÓ
HangarBicocca
juan Munoz,  viii. 23-ig

MÜNCHEN
Haus der kunst
anri Sala: The Present Moment,  iX. 20-ig

NEW YORK
Metropolitan Museum of art
Sultans of deccan india, 1500–1700,  vii. 26-ig
Nicolas M. Salgo gyűjteménye,  X. 25-ig
Museum of Modern art
Latin america in Construction: architecture 
1955–1980,  vii. 19-ig
jacob Lawrence’s Migration Series,  iX. 7-ig
New Museum
The Great Ephemeral,  iX. 6-ig
skarstedt
david Salle,  vi. 27-ig
Georg Baselitz,  vi. 27-ig

OSLO
Munch Museet
Van Gogh + Munch,  iX. 6-ig

PÁRIZS
Musée du louvre
Poussin and God,  vi. 29-ig
Making Sacred images Rome–Paris, 1580–1660, 
 vi. 29-ig
Mark Lewis, invention at the Louvre,  viii. 31-ig
Pompidou
Le Corbusier,  viii. 3-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
La passion selon 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

PRÁGA
doX
art Brut Live. Bruno decharme,  viii. 17-ig
art Brut Live. Mario del Curto,  vii. 6-ig

SALZBURG
Museum der Moderne salzburg-Mönchsberg
andrea Fraser,  vii. 5-ig
Museum der Moderne salzburg-rupertinum
Expressionismen, die Sammlung von Kokoschka 
bis anzinger,  vi. 21-ig

SAN FRANCISCO
legion of Honor
Early Meissen Porcelain,  viii. 30-ig

STUTTGART
staatsgalerie stuttgart
Künstlerraume,  iX. 27-ig
Karikatur, Presse, Freiheit,  iX. 20-ig

VELENCE
Giardini – arsenale
56. Velencei Biennále,  Xi. 22-ig
Peggy Guggenheim Collection
Charles Pollock: a retrospective,  iX. 14-ig

WASHINGTON
National Gallery of art (NGa)
Peter Paul Rubens,  vii. 5-ig
Leonardo to jasper johns,  vii. 26-ig

ZÁGRÁB
Museum of Contemporary art (MsU)
Bauhaus,  vii. 26-ig
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Kitekintő

Tárlatok az Art Basel idején

Kínálat Dumas-tól Stelláig
Idei kiállításajánlónk rövidebb lesz a szokásosnál. Ennek oka egyrészt a má-
jusi Műértőben már megjelent írás a Beyeler-alapítvány Gauguin-kiállításá-
ról, másrészt mivel több rendezvény később nyílik, ezeket most csak meg-
említeni tudjuk, és új szárnyának építése miatt a Kunstmuseum is zárva 
lesz. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Gauguinen kívül ne lenne más 
látnivaló Bázelben.

Design Afrikából
A nyár legérdekesebb – mert legeredetibb – kiállítása a német határ menti 
Vitra múzeumban található. A Making Africa – A Continent of Contemporary 
Design című rendezvény egy Európában kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert 
világot mutat be: az afrikai országok kortárs designját. A bilbaói Guggenheim 
Museummal közösen rendezett tárlat kurátora Amelie Klein, tanácsadóként 
pedig a nigériai származású Okwui Enwezor (a 11. Documenta és az  idei 
Velencei Biennále művészeti vezetője) működött közre.

A nyugati világba jóformán csak a negatív hírek jutnak el az afrikai konti-
nensről: korrupció, fegyveres összecsapások, terror, éhínség és katasztrófák. 
Ugyanakkor az  elmúlt évtizedekben óriási fejlődésnek is tanúi lehetünk. 
Az évszázados elmaradottság – például az infrastruktúra és a képzések te-
rén – arra vezetett, hogy az új technológiák óriási gyorsasággal terjedtek el, 
így például 650 millió mobiltelefon van itt használatban. Ugyanezen okból 
azonban az emberek leleményessége is határtalan: miután rendszeres jöve-
delem hiányában sokaknak nincs bankszámlájuk, Kenyában kidolgoztak egy 
olyan pénzátutalási rendszert, amely a legolcsóbb mobiltelefonok segítségével 
is működik. (A technológiát most Romániában is bevezetik.)

A kiállítás első fontos tanulsága, hogy „afrikai design” nem létezik. Na-
gyon is létezik viszont sokoldalú, érdekes design Afrikából. A rendezvény 
szubjektív válogatásnak tekinthető – annak ellenére, hogy több mint 120 
alkotó munkáját lehet látni. A teljességet megközelítő kiállítást lehetetlen 
lenne létrehozni, hiszen az afrikai kontinensen több mint 50 ország, több 
ezer (!) etnikum és nyelv van otthon. A bemutatott alkotások nagy része kis 
műtermekben és alacsony példányszámban készült; az ipari léptékű kivite-
lezést legtöbb esetben a világon máshol végezték el. A válogatás történelmi 
áttekintést sem kíván nyújtani, inkább a mai, gyors ütemben fejlődő föld-
rész fiatal alkotóinak elképzeléseit tárja elénk, akik túlléptek az Afrikával 
rendszerint azonosított tradicionális és recycling jellegű kézművességen.

A rendezvényt egy kisebb tárlat egészíti ki a múzeum melletti galériá-
ban, amely az 1960–1970-es évek függetlenségi mozgalmait követő afrikai 
építészetet dokumentálja. (Megtekinthető szeptember 9-ig.)

Modern és kortárs művészet
Meg kell említeni a  Schaulager kiállítását is, amely csak június 13-án 
nyílik. Itt a  Kunstmuseum zárva tartása miatt a  bázeli mecénás Maja 
Oeri vezetése alatt álló Emanuel Hoffmann-alapítvány által az elmúlt 30 
évben megvásárolt műveket – a klasszikus modern művészettől a legfris-
sebb kortárs alkotásokig – mutatják be 4300 négyzetméteren (jövő év 
január 31-ig). A munkák nagy része egyébként bázeli múzeumokban van 
letétként elhelyezve.

A Museum für Gegenwartskunst Frank Stella korai, radikálisan abszt-
rakt festményei mellett a  mesternek a  múzeum gazdag gyűjteményében 
lévő 115 alkotásából rendezett tárlatot (augusztus 30-ig) olyan rajzokból, 
amelyek a  végleges művek előkészítési fázisait dokumentálják. Ugyanitt 
a  2011-es Turner-díj nyertese, a  skót Martin Boyce alkotásai is láthatók 
(augusztus 8-ig): ezek a többek közt széthasított designbútorokból készült 
művek egyszerre érzékeny mobilok és kísérteties szobrok.

Ami a  kortárs művészetet illeti, idén is gazdag a  kínálat. A  Museum 
Tinguelyben Haroon Mirza nagyrészt az  intézmény épületére kompo-
nált hang-, fény- és médiainstallációit mutatják be (szeptember 6-ig). 
A Kunsthaus Baselland három középgenerációs alkotó munkáival ismerteti 
meg a közönséget. A spanyol Lara Almarcegui (a 2013-as Velencei Biennále 
spanyol pavilonjának művésze), a  svéd Alexander Gutke (az általa hasz-
nált filmvetítők és videolejátszók egyben szobrok is) és a német Katherina 
Hinsberg (ő főleg papírral, de más anyagokkal is dolgozik) a rendelkezésére 
álló teret formálja át (július 12-ig).

Végül a Beyeler-alapítvány május végén – a Gauguin-kiállítással párhuza-
mosan – Marlene Dumas, a már klasszikusnak számító kortárs művésznő 
több mint száz festményét és rajzát mutatja be a Tate Modern és a Stedelijk 
Museum által közösen rendezett vándorkiállításon (szeptember 6-ig).

darányi gyÖrgy

Valóban nehéz-e látni Amerikát, 
ahogy a Whitney Museum új épüle-
tében látható nyitókiállítás címe su-
gallja? És miért nehéz látni azt, ami 
a világon mindenütt és mindenben, 
a  McDonald’s piros-sárga műanyag 
poharaiban, a  frissen importált té-
vésorozatok ismerős-ismeretlen je-
leneteiben és az 1945 utáni nyugati 
művészettörténeti irodalom mester-
narratívájában is jelen van?

A Robert Frost 1951-es verséből 
vett cím a globális múzeumok turis-
talátványosságként és sokgenerációs 
játszótérként elképzelt világában rit-
kán tapasztalt önreflexióról tanúsko-
dik, de további kérdéseket is felvet. 
Mi a dolga egy múzeumnak a XXI. 
század elején egy olyan városban, 
ahol a  csapból is művészet folyik? 

Mi a feladata az amerikai művészet 
bemutatására hivatott intézmény-
nek ma, amikor az  Egyesült Álla-
mokban élő művészek nem a néhai 
provincia igyekvő zászlóvivői, mint 
ahogy 1931-ben, a Whitney alapítá-
sának évében voltak, hanem a mű-
vészeti világ egyik – és két évtizede 
még egyedüli – centrumának kivált-
ságosai? Elmondható-e az amerikai 
művészet története a kanonikus ver-
ziótól eltérő módon, nem úgy, mint 
az 1913-as Armory Show-val kezdő-
dő és a  hidegháború első éveiben 
a New York-i Iskola festőinek diada-
lával folytatódó események sora?

A húsz éve még rothadó fe-
hérjétől bűzlő, mára Comme des 
Garçons parfümtől illatozó egyko-
ri húsipari negyedben, a  vasúti sí-
nekre tervezett High Line park lá-
bánál emelt, lépcsős teraszokkal 
tagolt új Whitney kívülről és első lá-
tásra minden vonzerőnek híján van. 
A Renzo Piano által tervezett épület 
behemót szögletei és üvegfelületei 
akár egy bejrúti vagy vlagyivosztoki 
irodaházéi is lehetnének. Szerencse, 
hogy belülről nézve minden meg-
változik – mint Amerika, amely élve 
és ismerve lesz kimondhatatlanul 
komplikált –, az új Whitney fényben 
úszó és elegáns tereiben minden 
műtárgy és látogató otthonra talál. 
A kiállítótermek szintről szintre vál-
tozó méretei és arányai a  közelné-
zést, a nagyléptékű ipari esztétikát, 
vagy a dobozszerűen zárt tereket kí-
vánó munkákat – Georgia O’Keeffe 
közepes méretű olajfestményeit, Do-
nald Judd monumentális fémmodul-
jait és Paul Chan videoinstallációját 

– is tökéletesen keretezik. A Hudson 
folyó és a  város felé is nagyvonalú 
üvegfalakkal megnyitott épületből 
meg a New York-i lakóépületek tűz-
lépcsőire emlékeztető fémvázas te-
raszokról lélegzetelállító a  kilátás, 
mégsem tereli el a figyelmet a mun-
kákról. A kint és a bent, az épület, 
a  kiállított művek sora, a  város és 
a  természeti környezet együtt és 
egymást erősítve működik.

A múzeum 8. emeletén kezdődő 
nyitó tárlat első terme meglepetés-
sel, Marsden Hartley absztrakt fest-
ményeivel indul. A  régi Whitney – 
ahol a gyűjteményes kiállítás elején 
az európai modernizmus mellékvá-
gányaként tálalt, New York minden-
napjait és tereit festő és rajzoló mű-
vészek (Robert Henri, Joseph Stella 

és Edward Hopper) munkái kap-
tak helyet – az absztrakt festészetet 
Jackson Pollock és Barnett Newman 
előjogaként kezelte. Az új Whitney 
Hartley-nyitánya az  absztrakt fes-
tészet gyakorlatát leválasztja a  mo-
dernizmus 1945 utáni transzatlanti 
helycseréjéről. A  következő terem, 
ahol az absztrakt és a vernakuláris, 
O’Keeffe és Charles Burchfield pár-
huzamosan jelenik meg, újabb meg-
lepetéseket tartogat. Az  itt látható 
alkotások nemcsak a vizuális moder-
nitás sokféleségét izmusokba kény-
szerítő kánonját borítják fel, hanem 
a  XX. századi amerikai művészet 
hegemonikus rendjét is. O’Keeffe 
és Burchfield mellett itt van Florine 
Stettheimer, Agnes Pelton és a szob-
rász Richmond Barthé, aki a  Har-
lem Reneszánsz kulcsfigurája lett 
az 1930-as években. 

Az új Whitney nyitókiállítása 
csendes lázadás az  amerikai mű-
vészet patriarchális rendje ellen. 
A  múzeum Donna de Salvo veze-
tése alatt dolgozó kurátorai az épü-
let minden egyes terét politikai ki-
jelentések és ellenvetések helyévé 
formálták: az  absztrakt expresz-
szionista teremben nem Pollocké, 
hanem Lee Krasneré a  főszerep; 
a  minimalista hangárban Judd el-
lenpólusaként ott van Anne Truitt; 
a Reagan-éra utáni Amerikát pedig 
David Hammons, Catherine Opie, 
Lorna Simpson, Sue Williams és 
Fred Wilson munkáin keresztül 
láthatjuk. Az  identitás és a  más-
ság tiszteletét a  politikai korrekt-
ség nevében gyakorló kurátorok, 
kritikusok és történészek a nyolc-

vanas évek vége óta létező revizi-
onista gyakorlatával szemben az új 
Whitney-ben az  ismeretlenek és 
a meglepetések kivétel nélkül erős 
művészek és alkotások. A  kánon 
bővítése és átírása nem pusztán 
a  pluralizmus nevében tett retori-
kai gesztus és a  gyakran másodla-
gos művek és életművek jó szándé-
kú bemutatása, de meggyőző erejű 
kinyilatkoztatás. Aki még nem hal-
lotta Agnes Pelton és Anne Truitt 
nevét, az új Whitney-ben tett láto-
gatás után sohasem felejti el.

Az Amerikát nehéz látni számos 
egyéb javaslatot is tesz arra, hogy 
módosítsa az  amerikai művészet 
tan- és képeskönyvekből ismert tör-
ténetét. A magas művészet és a po-
puláris kultúra, a  művészet és a 
poli tika folytonos kölcsönhatásai és 
együttélése a  nyitókiállítás egészé-
ben jelen vannak. A két világhábo-
rú közötti évek vagy a Vietnam-éra 
amerikai vizuális kultúráját bemu-
tató termekben Reginald Marsh és 
Ben Shahn, Judith Bernstein és 
Bruce Nauman mellett látunk fotót, 
filmet, karikatúrát és politikai posz-
tereket is. Az  amerikai művészet 
a  Whitney olvasatában nem a  ma-
gas kultúra ritkás levegőjében léte-
zik, hanem a mindennapok, a tága-
san értett kultúra részeként. Új az is, 
hogy a művészeti gyakorlat és a tár-
sadalomtörténeti kontextus lépésvál-
tásait a  tárlat sokgenerációs folya-
matként, a  történeti folytonosságok 
figyelembevételével meséli el. A mű-
vészek közül sok az olyan, aki több 
teremben és periódusban is megje-
lenik, hogy a  művészeti diskurzu-
soknak a változás és a megmaradás 
kettősségeire épülő természetét ér-
zékeltesse. A Whitney-nek a kiállítás 
több termében is felbukkanó kulcsfi-
gurája nem Alfred Stieglitz, Pollock 
vagy Jeff Koons, hanem O’Keeffe és 
Philip Guston, azaz két olyan festő, 
aki sem az amerikai kánonban nem 
talált soha otthonra, sem a  nyuga-
ti művészettörténet-írás kategóriái-
ba és stílusirányaiba nem fér bele. 
O’Keeffe és Guston az amerikai mű-
vészet másságát és különbözőségét 
emblematizálja, nemcsak az európai 
művészettel való viszonyrendszer-
ben, de New Yorkból nézve is.

A Whitney-ből Amerikát való-
ban nehéz látni, mert nyitókiállítá-
sa a művészet és a hatalom szikár és 
ismerős rendje helyett lenyűgöző ká-
oszt és bonyolult egymásmellettisé-
geket mutat. A  tárlat felülírja mind-
azt, amit Amerikáról tudni vélünk és 
képzelünk, a Renzo Piano-féle épület 
pedig fittyet hány a kortárs múzeum-
építészet szenzációs tereptárgya-
kat koncipiáló tendenciájának. Az új 
Whitney nem az aprópénzre váltott, 
Instagram-posztokká kurtított és él-
ményipari bagatellé tett művészeti 
befogadás, hanem az  időt, figyelmet 
és kíváncsiságot kívánó és generá-
ló nézés és gondolkodás helye. Egy 
hely, ahol az  amerikai művészet te-
remről teremre járva bonyolódó és 
gazdagodó történetéé a  főszerep, és 
ahová nem azért járunk majd, hogy 
az  ajándékbolt kínálatában vagy 
a  kilátásban gyönyörködjünk. Az új 
Whitney az  ellenállás és a  remény 
helye – fény a  Guggenheim Bilbao 
utáni múzeumok sötét éjszakájában. 
(Megtekinthető szeptember 27-ig.)

bereCz ágneS

Az új Whitney New Yorkban

Amerikát nehéz látni

Barbara Kruger és David Moffett munkája

Victor Omar Diop: Aminata, 2013 
(A Studio of Vanities sorozatból)
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Goncalo Mabunda: Trón, 2012
vitra design Museum, Bázel
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Ludwig Múzeum, Köln

Képkutatások textíliától alkímiáig
Sigmar Polke az egyetemes kortárs 
művészet egyik legtermékenyebb 
és ugyanakkor legrejtélyesebb gé-
niusza volt. Életmű-kiállítása idén 
márciusban a New York-i MoMA és 
a londoni Tate Modern után a kölni 
Ludwig Museumba érkezett. A leg-
nagyobb intézmények kurátorainak 
együttműködéséből létrejött utazó 
tárlat az  első olyan átfogó váloga-
tás, amelyen a  művész rendkívül 
aktív öt évtizedes munkásságának 
minden jellegzetes médiuma szó-
hoz jut. Az  1963 és 2010 közöt-
ti időszakból kiválogatott mintegy 
250 mű Polke folyton kutató és kí-
sérletező nyughatatlansága mel-
lett azon a szinte példa nélküli ho-
lisztikus képalkotási szemléleten 
is érzékletesen vezeti végig a  láto-
gatót, amely az  életmű alakulását 
mindvégig meghatározta. A  két 
és félszáz alkotás az  egyes alkotói 
periódusokat leginkább jellemző 
sajátosságok alapján, 11 tematikus 
egységbe rendezve követhető vé-
gig. A  kölni kiállítótér osztott tér-
szerkesztése megnehezíti ugyan 
a  számozott egységek egymás utá-
ni követhetőségét, de ez nem befo-
lyásolja az életmű és a kiválogatott 
anyag grandiozitását.

Az első tematikus egységben 
Polke 1960-as években készült 
munkái kaptak helyet. Az  itt lát-
ható művek közül jó néhány a mű-
vész ajándékaként került a  köl-
ni intézmény gyűjteményébe. 
Eze ken már jól körvonalazódnak 
azok az  alapmeghatározottságok, 
amelyeket az  életmű utóbb kibon-
tott: keverednek egymással a  figu-
ratív és absztrakt törekvések, a fotó 
és a  festészet, a köznapi kultúra és 
a  magas művészet hivatkozásai, és 
feldereng a  textíliák iránti szenve-
dély is, amelynek a leglátványosabb 
kiteljesedése az  életmű utolsó idő-
szakában lesz tetten érhető.

A legkorábbi festmények fősze-
replői felnagyított, mindennapi fo-
gyasztási tárgyak és élelmiszerek: 
férfizoknik, pólók, kolbászok, sü-
temények és csokoládé, melye-
ket Polke kezdetben valósághűen, 
majd raszterpontokból felépítve áb-
rázolt. Ezeket a műveket a  teoreti-
kusok gyakran illetik az  „európai 
pop art” jelzővel. 1963-ban néhány 
művésztársával, köztük K. Fischer-
Lueggel (később Konrad Fischer) és 
Gerhard Richterrel közösen Polke 
valóban meg is alapította a „kapita-
lista realizmus” festészeti mozgal-
mát, de ez már a  pop art egy po-
litikával erősen átitatott, kritikus 
válfajaként írta be magát a  festé-
szet történetébe. Az  évtized köze-
pétől képei alapjaként vászon he-
lyett egyre gyakrabban használt 
a  korszak konvencionális ízlését 
tükröző textíliákat. A  választott 
anyagokon gyakran tűnnek fel pál-
mafák, flamingók és a  középosz-
tály elvágyódását megelevenítő eg-
zotikus motívumok. Az időszakkal 
kapcsolatban Polke gyakran beszélt 
arról, hogy ezek a  textilek számá-
ra nem csupán a háború befejezté-
vel felvirágzó nyugatnémet „gazda-
sági csoda” szimbólumai, hanem 
annak a  kivételes időszaknak is 
a mementói, amikor az ipari terme-
lésnek egyedülálló módon sikerült 
a tárgykultúrába integrálnia a mo-
dern művészet vizuális nyelveze-

tét. Számára a korszak iparilag elő-
állított tapétái, szövetei, kárpitjai 
és bútorai az  időszak képzőművé-
szeti alkotásainak párdarabjaiként 
működtek. Idővel ezt az ideálisnak 
gondolt viszonyt is pellengérre állí-
totta a saját műveiben.

1965-től az  absztrakció elköte-
lezett hívévé vált, s ekkor kezdi 
a  történeti és a  kortárs alkotások 
újraértelmezését. Leonardo, Dü-
rer, William Blake és Kandinszkij 
mesterműveit alapul véve elsőként 
a  nagy mesterek talentumán pró-

bált fogást találni – önértelmezé-
seit is integrálva –, a  művészt kö-
rüllengő mítoszok ledöntésének 
ironikus megfogalmazását igye-
kezett képi keretek közé szoríta-
ni. Ebben az  időszakban gyakran 
nyilatkozott arról a transzszerű ál-
lapotról, amelyben egy rajta kívül 
álló „magasabb rendű lény” akara-
tának engedelmeskedve hozza lét-
re műalkotásait. 

A hetvenes évektől a  We Petty 
Bourgeois! sorozat már – a  képfe-
lületekbe újságcikkekből, képre-
gényekből kölcsönvett, átmásolt, 
beemelt és új összefüggésekbe he-
lyezett hivatkozások, valamint a so-
rozat készítéséhez felhasznált tech-
nikák tekintetében is – a  tobzódás 
időszakának nyitánya. A  sorozat 
darabjai 1976-ig készültek, és eb-
ben az időszakában Polke egy Düs-
seldorfhoz közeli művészkolónia 
tagjaként élt. Olyannyira hatott rá 
a  közösség ereje, hogy mind a  kö-
rülötte élő művésztársakat, mind 

pedig a vendégségbe érkező látoga-
tókat felkérte, hogy vegyenek részt 
képei megfestésében.

Filmes munkái első nagy léleg-
zetvételű alapanyagát 1974-es pa-
kisztáni és afganisztáni utazásai 
során forgatta, ezeket a  felvétele-
ket a későbbiekben szerkesztette és 
további munkák alapanyagaként 
is felhasználta. Az  évtizedek so-
rán készült filmekben szinte szét-
választhatatlanul mosódott egybe 
Polke élete és művészete. Ugyan-
ebben az  időszakban kezdett bele 
abba a  hosszas és nyughatatlan 
kutatásba és kísérletezésbe, amely-
lyel a  fotót igyekezett minden mű-
faji konvenció alól felszabadítani. 
A  legmegfelelőbb eljárás felkutatá-
sához elsőként fotokémiai tanul-
mányokat végzett, majd rövid időre 
a XVI–XVII. századi alkímia tanai-
ban is elmélyedt. A megszerzett ta-
pasztalatokat a  festészet területén 
is alkalmazta. A  nyolcvanas évek-
től készülő nagyméretű, transzpa-
rens rétegekből felépített festmé-
nyeit már szinte kizárólag a kémiai 
és fizikai folyamatok terepasztalai-
ként szemlélhetjük. A  festészethez 
használt szokásos alapanyagok mel-
lett ekkor már olyan szokatlan – és 
néha mérgező – anyagokkal árasz-
totta el a képeit, mint meteoritpor, 

vegyszerek vagy indián nyílhegyek, 
amelyeket a  vászonra applikált, 
majd ezüstlapokkal fedett el. Kísér-
letei során a hőt és a nedvességet is 
a  képfelület részévé kívánta tenni. 
Intenzív kutatásai nak egyik összeg-
zése a Color Experiment című film.

A materiális kísérletek mellett 
egészen az 1990-es évekig számta-
lan politikai témával foglalkozott; 
a  médiához és tömegkommuniká-
cióhoz fűződő kezdeti lelkes viszo-
nya idővel maradéktalanul ironi-
kussá vált. A  2000-es évek elején 
készült nagyméretű képei pedig 
a pályafutását végigkísérő textíliák 
iránti szerelemből fogantak. Polke 
egész élete során gyűjtötte a  vi-
lág minden tájáról a textíliákat, és 
gyűjteménye ékes darabjait évente 
egyszer szertartásszerűen széttere-
gette műterme padlóján, majd a ki-
választottakból hatalmas méretű 
textilképeket készített. (Megtekint-
hető július 5-ig.)

zSiKla móniKa

Kitekintő

A Rupertinum épületében ezzel a címmel nyílt kiállításon közel 80 művész 
mintegy 200 alkotása látható – festmények, szobrok, egyedi és sokszorosított 
grafikák – az 1907 és 2011 közötti periódusból. A tárlat kurátora, Beatrice 
von Bormann, a gyűjtemény tavaly kinevezett vezetője a modern múzeum 
tulajdonából és tartós letétekből válogatott. Szerinte a múzeum az expresz-
szionista irányzat fő műveit birtokolja, még akkor is, ha a  gazdag és szín-
vonalas állomány elsősorban osztrák és német mesterekre koncentrál. Ez 
a  jellegzetesség egyben lehetőséget nyit annak vizsgálatára, hogy létezik-e 

a  stílus jellegzetes földrajzi varián-
sa a  német nyelvterületen, és hogy 
a század folyamán mennyiben külö-
nülnek el egymástól térben és időben 
a  különféle törekvések. A  közgyűj-
temény legnagyobb hiányosságának 
azt tartja, hogy a jelenlegi állomány-
ból a leggondosabb válogatással sem 
lehet a nők reális és fajsúlyos szerepét 
dokumentálni az  expresszionizmus 
egyes fázisaiban.

Az irányzat tudatosan mellőzi a 
valóság pontos leképezését, helyette 
fontosabb szerepet szán az  alkotás 
spontán gesztusának, a  markáns 
plasztikai kifejezés érzelmi hőfoká-
nak. A  korai expresszionizmus vi-
lághírű mesterei közül kiemelkedik 
Oskar Kokoschka színes litográfiái-
val (például az 1909-es Kunstschau 
Wien ismert Pietà-plakátjával vagy 
a Der Sturm folyóirat egyik 1910-
es borítóján saját félalakjával), 

Egon Schiele 1912-es SEMA-mappájának tizenöt kőnyomatával, Heinrich 
Campendonk temperájával (Vendéglő, 1917). A  negyedik, olasz és orosz 
művészeket összesítő Bauhaus-mappa (1923) egyik elvont litográfiája pedig 
Vaszilij Kandinszkij munkája. Sokat reprodukált mű Anton Hanak arasznyi 
bronz kisplasztikája, az  égnek 
emelt karral térdre rogyó férfi 
figurája (Az égő ember, 1922).

Az újexpresszionizmus kor-
társ sztárjai közül Markus 
Lüpertz méteres, festett bronz-
feje (Nem sokat tudsz, vetette 
közbe a  hercegnő, 1981) mel-
lett Siegfried Anzinger (Gáb-
riel, 1983) és Georg Baselitz 
(Akadémikus, 2010) monu-
mentális vásznai szerepelnek. 
A  kényszerűségből kisebb-
ségbe szorult nőművészeket 
Martha Jungwirth markáns 
absztrakt gesztuspiktúrája 
képviseli (Ülő férfi, 1984).

Az 1960–1980 közötti évek-
ben az  expresszív realizmus 
sajátos osztrák változatát Ge-
org Eisler festészete (Nagy 
jazzkoncert, 1996) és Alfred 
Hrdlicka gyakran politikai botrányokat is kavaró, témaválasztásában 
szándékosan tabukat döntögető köztéri szobrászata képviseli. Az „új va-
dak” táborából Gunter Damisch, Herbert Brandl, Thomas Reinhold és 
Hubert Scheibl munkássága említhető; friss ajándékozásaikból jó néhány 
most került először nyilvánosság elé. (Megtekinthető június 21-ig.)

W. i.

Museum der Moderne, Salzburg

Expresszionizmusok

Oskar Kokoschka: Sturm-plakát ön-
arcképpel, litográfia, 66,6×44,6 cm, 1910

Siegfried Anzinger: Gábriel, 1983
olaj, tempera, vászon, 180×144 cm

Sigmar Polke: Pálmafestmény, 1964
diszperziós festék, farost, 91,5×75,4 cm, 

magángyűjtemény

Sigmar Polke: Barátnők,1965–1966
diszperziós festék, vászon, 150×190 cm, froehlich Collection, stuttgart
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Megható és megrendítő. E két szó-
val összegezhető a Haus der Kunst 
„kortárs klasszikusokat” bemuta-
tó kiállítássorozatának most látha-
tó, A lét struktúrái: A cellák című, 
Louise Bourgeois installációira fó-
kuszáló tárlata. A  kortárs művé-
szetet jelentősen meghatározó, öt 
éve eltávozott alkotónak először 
látható így egyben az  élete utol-
só húsz évében folyamatosan ala-
kított és elmélyített, fájdalmasan 
felszabadító erejű, bensőséges fel-
tárulkozása. Bourgeois az  1940-
es években az  elsők között épített 
helyspecifikus installációkat; szob-
rai az  1970–1980-as évektől kezd-
ve megelevenedtek, performanszok 
részeseivé váltak.

Alkotásai a kritikai diskurzus fon-
tos irányadói, elsősorban a pszicho-
analízis és a kortárs feminista művé-
szi nyelvhasználat területén. A Haus 
der Kunstban látható nagymére-
tű installációk elkészítésére akkor 
nyílt lehetősége, amikor beköltözött 
új brooklyni műtermébe. A  romos 
gyárépületben lévő stúdióban mű-
alkotássá lényegült a környezetében 
megtalálható minden lom, hulladék, 
kopott ajtó és bútor. Keretei és építő-
elemei lettek annak a  memóriare-
konstrukciónak, amely elsősorban 
Bourgeois gyermekkorából táplálko-
zott, de a létezés összes gyötrelmé-
re és örömére kiterjed. Cella-soroza-
tát a  fájdalom kamráinak nevezte, 
amelyekben a  lelki és testi szenve-

dések különböző fajtái és fokozatai 
tárulkoznak fel. A kiállításon szere-
pel még néhány korábbi alkotása is, 
amelyek láthatóvá teszik az előzmé-
nyeket és azt a művészi utat, ame-
lyen haladva a sorozat megalkotásá-
hoz eljutott.

Az élesen körülkerített-körülha-
tárolt terekbe, a  „cellákba” néha 
beléphet a  néző is, vagy éppen be-
kukucskálhat, szorongva átpillant-
hat a  drótkerítésen. Többfajta né-
zői pozíció és attitűd lehetséges 
ebben az  irányított szabadságban. 
Bourgeois megfontoltan vezeti a 
néző tekintetét a  skatulyákba zárt 
tárgyi és érzelmi emlékek között. 
Attól függően, hogy szűk lyukon, 
ajtórésen, vagy egészében tekint-

hetünk bele az  installációkká kom-
ponált lélekbe, az  emlékek élessé-
gének/elhalványulásának mértékét 
és a részletező, kutató aktivitást re-
konstruálva egyaránt változik kí-
váncsisággal kevert szorongásunk 
mértéke, a pásztázás erőssége és fi-
gyelme.

Zavarba ejtő a  cellák rendje és 
csendje: a rögzített idő. Zavarba ejtő, 
ahogy az  installációkon keresztül 
beenged gyermekkorába: nem ker-
tel, nem hazudik, őszintén elénk 
tárja félelmeit, képtelen, cikázó asz-
szociációit, amelyek hol banálisak, 
hol az  őrületig hatolnak. A  cellák 
visszatérő motívuma szülei párizsi 
szőnyeggyára, a textíliák iránti von-
zódása. S mindez az  állatszimboli-
kában ritkán használatos, ám annál 
ambivalensebb pókfigura haszná-
latában tetőzik. A szorgos, de félel-
metes, az elhagyatottságra emlékez-
tető, homályos padlások rejtelmeit 
megidéző állat gyakorta óriássá na-
gyított alakja kegyetlen és borzon-
gató, és egyben kitűnően idézi meg 
a  visszafojtottan áldozatára várva 
figyelő hatalmat, a  behálózottság 
mindent kontrolláló atmoszféráját.

Emlékeink és múltunk sűrűn és 
szövevényesen szőtt pókhálójából 
nincs kiút – gondoltatja végig a né-
zővel Bourgeois, miközben egyre 
aktívabban, sőt „erőszakosabban” 
veszi rá a  látogatót az  emlékezés-
re. Könyörtelen a  feltárulkozásban, 
és könyörtelen a  felszólításban is. 
A  néző már nem kívülálló, hanem 
kollaboráns, aktív részese a  cellá-
ban – amely képzeletünktől függő-
en magán- vagy közösségi zárka, 
börtön vagy elmegyógyintézet – fo-
lyó élve-marcangolásnak.

Bourgeois cellái mikroorganiz-
musok, belakható terek, illetve 

ilyen terek reprezentációi. A  kam-
rák a  mikroszkopikus megfigyelés 
módszerével teszik láthatóvá a  vi-
lágot, s egyben a  makrovilág vég-
telenségét, variációs lehetőségeit is 
megmutatják; arra szolgálnak, hogy 
világunkat e két extrém végpont kö-
zött vizsgáljuk és értelmezzük.

A szobrokat, építészeti elemeket 
és térszervezést integráló munkák 
kihívást jelentenek a  befogadó szá-
mára, mivel a  kívül maradás szin-
te lehetetlen. A  művek felfedezése 

a „behatolással” kezdődik, és bár a 
nézői pozíció lehet ítélkező, elutasí-
tó vagy megértő, semmiképpen sem 
lehet közömbös. Bourgeois rész-
vételt kikényszerítő munkái a  mű 
decorumként történő felfogásának 
megkérdőjelezésével számos elmé-
leti problémát vetettek fel a kortárs 
szcéna szereplői számára. (Megte-
kinthető augusztus 2-ig.)

uhl gabriella

Haus der Kunst, München

A fájdalom kamrái

Louise Bourgeois: Pók, 1997
vegyes technika, 450×665,5×518 cm, the easton foundation

Louise Bourgeois: Vörös szoba (szülők), 1994 (részlet) 
vegyes technika, 248×427×424 cm, magángyűjtemény

Louise Bourgeois: Cella XXVI, 2003 (részlet) 
vegyes technika, 253×434×305 cm, 

Gemeentemuseum den Haag
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A francia állam művészeti gyűjte-
ménye (CNAP) egy titkos helyszí-
nen, Párizstól egyórányira található. 
Az  unalmas, szürke épület valósá-
gos Ali Baba-barlang, mely közel 
100 ezer műalkotást, tárgyat rejt. 
Bár a raktár titkos, egy kis csoport-
nyi újságíró – köztük e cikk szer-
zője – betekintést nyerhetett az  itt 
rejlő kincsekbe, méghozzá a  nagy 
nevű Lidewij Edelkoort vezetésével. 
És hogy mit is keresett itt a holland 
trendkutató? Ő a  kurátora annak 
a  CNAP gyűjteményéből szárma-
zó, összesen 225 tárgyból álló kiállí-
tásnak, mely a párizsi Gaité lyrique 
nevű kulturális intézményben lát-
ható.

Ahogy már a  tárlat címéből – 
Oracles du design (A design jósai) 
– is sejthetjük, Edelkoort sajátos 
megközelítés szerint állította reflek-
torfénybe a  kiválasztott tárgyakat: 
„a design valójában olyan jós, aki 
felfedi előttünk a jövőnket.”

Az anyagot tíz téma köré szer-
vezte: Egyszerű, Szerény, Furcsa, 

Felfújt, Absztrakt, Naiv, Nomád, 
Mutáns, Archaikus és Organikus. 
A  szcenográfiáért felelős Clémence 
Farrell horizontot idéző hosszú 
emelvényekre helyezte a  tárgya-
kat, melyekről a látogató csak akkor 
kaphat információt, ha a  pódiumo-
kon elhelyezett papírblokkból letép 
egyet. Más múzeumi tárlatokkal el-
lentétben a hangsúly itt nem a mű-
vészettörténeti, történelmi, krono-
lógiai kérdésekre tevődik, hanem 
magukra a tárgyakra és ránk gyako-
rolt hatásukra. A korunkat remekül 
jellemző alkotások támpontot nyúj-
tanak a bennünket körülvevő világ 
és hozzá fűződő kapcsolatunk meg-
értéséhez, hiszen minden tárgy mö-
gött történet, szimbólum rejlik. Így 
például a letisztult vonalvezetésű fa-
bútorok az  egyszerű, nyugodt élet 
utáni vágyunkról mesélnek, a  sok-
szor gyermeteg, színes, humoros 
tárgyak pedig arról, hogy valójában 
nem szeretnénk felnőni.

A kiállításon több kultikus da-
rabbal találkozhatunk, ilyen pél-
dául a  Tejo Remy által tervezett 
Milkbottles Lamp (1997, Droog 
Design); Philippe Starck Attila ülő-
kéje (1995, Kartell) és Gun lámpá-
ja (2005, Flos), Ingo Maurer Birds 
Birds Birds csillárja (1992) vagy 
az  Orgone, Marc Newson üveg-
gyapot szerkezetű heverője (1991, 
Established & Sons).

Különösen megkapó a  Furcsa té-
májának szentelt rész. Edelkoort 

meglátásában korunk kaotikus, mi 
pedig érzékenyek, sebezhetőek va-
gyunk. Így gyakran vágyakozunk 
más, nyugodtabb életforma után, és 
nagyra értékeljük a – sokszor ideali-
zált – múlt értékrendjét. Már jó pár 
éve tendencia a  klasszikus értékek 
és a  kortárs formák ötvözése, így 
ismét népszerűek a  nehéz szekré-
nyek, csillárok, csecsebecsék, jó pél-
da erre az  itt kiállított Scholtens & 
Baijings Amsterdam Armoire szek-
rénye. Az  utolsó, Archaikus elne-
vezésű rész szintén korunk prob-
lémáira reflektál, melyek elől több 
designer nem egyszerűen a múltba, 
hanem egyenesen az őskorba mene-
kül. Az  eredetünkre, őseinkre em-
lékeztető, már-már totemszerű tár-
gyakat archaikus formák, primitív 
anyaghasználat és néha a befejezet-
lenség érzése jellemzi. Itt kapott he-
lyet Nacho Carbonell ülőalkalma-
tossága, az Evolution Lovers’ Chair 

(2009, Spazio Rossana Orlandi) és 
a  Gudmundsdottir & Antonsdottir 
duó szárított tőkehalbőrből készült 
Uggi-light lámpája (2001).

Az eredeti nézőponton és a  re-
mek válogatáson túl értékelendő, 
hogy a  kiállítás mindenkihez szól, 
játékos, nem veszi túl komolyan ma-
gát. Ez leginkább a kurátor érdeme, 
ám a Gaité lyrique egyedülálló, nyi-
tott szellemisége nélkül a tárlat egy 
„igazi” múzeumban biztosan nem 
ölthetett volna ilyen formát.

És hogy mi a  jósok és Edelkoort 
– igencsak pozitív – üzenete? Az, 
hogy sokkal jobban vagyunk, mint 
gondolnánk, s hogy az  emberiség 
kreatív, ezért sikeresen fogunk túl-
élni mindent. Csupán meg kell pró-
bálni megfejteni és megérteni mind-
azt, ami megmagyarázhatatlannak 
tűnik. (Megtekinthető augusztus 
16-ig.)

molnár dóra

Gaité lyrique, Párizs

A design jósai

Gaité lyrique
Az alig több mint tíz éve, egy egykori színház épületében nyílt Gaité 
lyrique a „digitális korszak alkotásai bemutatásának szentelt hely, mely 
a jelenben él, miközben a jövőt formálja”. Nem klasszikus értelemben vett 
múzeum, hanem olyan dinamikus intézmény, ahol a kiállításokon, kon-
certeken, filmvetítéseken kívül részt vehetünk egy vasárnapi brunchon, 
digitális szcenográfia-tanfolyamon, de megtanulhatjuk azt is, hogyan 
reklámozzuk magunkat a  közösségi oldalakon. Péntek délutánonként 
a Hype(r)Olds műhelyben 77 éven felüli nők készíthetnek multimédiás 
tartalmat, vagy itt rendezik meg július elején a Loud & Proud fesztivált, 
mely queer művészek koncertjeit és performanszait tűzi programjára. 
Az  intézmény inkubátorműhellyel is rendelkezik, ahol egyszerre 40, 
a kultúra területén működő start-up formáció 115 dolgozójának ad nem 
csupán irodahelyiséget, hanem anyagi támogatást, tanácsokat.

CNAP (Centre national  
des arts plastiques)

A kulturális és kommunikációs minisztérium fennhatósága alá tartozó 
intézmény 1982-es alapítása óta rendhagyó gyűjtői tevékenységén ke-
resztül támogatja a  kortárs alkotást, legyen az  videó, multimédia, fes-
tészet, performansz, design vagy egyéb műfaj képviselője. Bár a  francia 
állam a „megbízó”, a gyűjtemény nemzetközi. A közel 100 ezer darabot 
számláló kollekció egy része francia és külföldi múzeumoknál, állami 
szervezeteknél (minisztériumok, nagykövetségek) van kölcsön vagy le-
tétben. A legutolsó elérhető éves jelentés szerint a CNAP 2013-ban közel 
1,5 millió euró értékben vásárolt 205 (48 fotó, 72 iparművészeti és 85 
képzőművészeti) alkotást. A  művészek 60 százaléka nem francia volt; 
abban az évben többek közt Vera Molnar és a Société Réaliste műveivel 
gyarapodott az anyag. A gyűjtés mellett az intézmény jelentős anyagi tá-
mogatást biztosít a kortárs színtér szereplőinek, legyenek azok művészek, 
galeristák, restaurátorok, kritikusok vagy kiadók.

Naiv szekció, Philippe Starck, a Studio Job 
és Maarten Baas munkáival
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