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A múzeum lépcsőfordulójában Vik-
tor Kuznyecov és Oleg Maszlov Ho-
mérosz apoteózisa (1999) című mo-
numentális festménye, pontosabban 
annak reprodukciója fogad. Kimódol-
tan merev csoportkép az Akropolisz 
kulisszái között, melynek historizáló 
attitűdje már-már paródiába csap 
át. A  mű nemcsak Jean-Auguste-
Dominique Ingres azonos című alko-
tását idézi meg, hanem ezen keresztül 
egy festészeti hagyományt is, amely 

egészen Raffaello Athéni iskolájáig 
visszavezethető. A  történeti jelmez-
ben ezúttal nem a  reneszánsz mű-
vészet meghatározó alakjai, hanem 
a szentpétervári új akadémikusok lát-
hatók. A mértani középpontban, Ho-
mérosz szerepében a már életében is 
legendás alapító, Timur Novikov: teát-
rális mozdulatával mintha csendre in-
tené vagy megáldaná a  jelenlévőket, 
miközben tekintete a semmibe vész. 
A  jelenet nem tűnik többnek jelme-

zes szerepjátéknál, (ön)iróniától sem 
mentes, öntörténetiesítő gesztusnál, 
amely egyszerre konstatálja a képzelt 
múlt újrateremtésének szükségessé-
gét és lehetetlenségét. A  vélt-sejtett 
iróniát azonban relativálja a  súlyos 
tény: a  festmény készülésének ide-
jén Novikov egy hosszú betegség szö-
vődményeként már valóban vak volt, 
akár a hagyomány szerint Homérosz. 
A  vakság ezúttal több tehát a  min-
dent látás régi toposzánál, hisz ma-

gában hordozza a biográfiai tény tra-
gikumát is.

A pátosz és az irónia, a játékosság 
és a komolyság ilyesfajta feloldhatat-
lan kettősségei teszik zavarba ejtő-
vé a szentpétervári új akadémizmus 
produkcióját, melynek fajsúlyossága 
az  emberben végig ott motoszkáló 
ellenérzések dacára sem megkérdő-
jelezhető. Sőt, úgy tűnik, a  művek 
jelentősége kifejezetten a  zavarkel-
tés kifinomult (sőt túlfinomult) stra-
tégiáiban rejlik, ami akár az akadé-
mizmus és a  camp, a  dandyzmus 
és a  punk közötti kötéltáncként is 
leírható. A  végeredmény pedig egy 
feloldhatatlan ellentmondásokkal, 
ambivalenciákkal és antagonizmu-
sokkal terhelt, kényes egyensúly-
helyzet. Timur Novikov és társai te-
vékenysége egyrészt retrográd, hisz 
az  akadémizmus konzervatív atti-
tűdjéhez nyúlnak vissza, másrészt 
azonban szubverzív is, amennyiben 
provokatív módon elutasítják az  in-
tézményesülő (poszt)modernizmust.

„Az európai kultúrákban a  mo-
dernizmus egyik fő érdemének a 
szépségről alkotott egységes elkép-
zelés megsemmisítését tekinthetjük. 
A Szovjetunió és Németország kultú-
rájában a művészi nyelv egységének 
visszaállítására tett kísérletek az  or-
szágok politikai rezsimjeinek össze-
omlásával kudarcba fulladtak” – írta 
Novikov programadó szövegében 
a vasfüggöny leomlása után. A szerző 
által – némi iróniával – „Pügmalió-
nok galerijeként” emlegetett új akadé-
mikusok provokatív célja, hogy átlép-
jenek a  modernizmus esztétikáján, 
vissza az „abszolút szépséget” hirde-
tő művészeti hagyományokhoz. 

(folytatás a 3. oldalon)
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Leopold Múzeum, Bécs

Hová mész, 
Tracey Emin?
„Nagyon érdekes olyasvalaki-
vel együtt dolgozni, aki meg-
halt” – mondta egy interjújá-
ban Tracey Emin Egon Schiele 
művészetét értelmező, Where I 
want to go (Ahova menni aka-
rok) című kiállítása kapcsán. 
Tracey Emin botrányos múltjá-
val, viselkedésével, provokatív 
műveivel még az  YBA (Young 
British Artists) művészei kö-
zött is enfant terrible, s most 
egy olyan festő munkásságára 
reflektál, aki közel 100 évvel 
ezelőtt forgatta fel Bécs művé-
szeti életét, ráadásul botránya-
ik mögött hasonló okok álltak.

De hova is akar menni 
Tracey Emin? Új munkáival 
nem máshova, mint a  bécsi 
Leopold Múzeumba, mely 
a legismertebb osztrák mű-
vészek gyűjtőhelye. Így már 
a helyszín is olyan kontextusba 
helyezi a  műveit, amely min-
den más városban hiányozna. 
Schiele művészettörténeti je-
lentősége vitán felül áll, ám 
mivel Ausztriában/Bécsben 
a permanens Klimt–Schiele–
Kokoschka-kiállítások (jelenleg 
is látható: Klimt és Schiele, 
Jugendstil és expresszioniz-
mus; Egon Schiele) művészeti 
mézesmadzagként szolgálnak 
a  nézőknek, bevallom, önma-
gában egy újabb Schiele-tárlat 
nem túlságosan csábító, sőt 
szentségtörőn azt is mondhat-
nám: már-már unalmasnak is 
hangzik.

A kétéves előkészítő munká-
val létrehozott Where I want 
to go kiállításán látható alko-
tásai közé Tracey Emin saját 
kezűleg számos Schiele-művet 
is beválogatott, ami amúgy 
a  mesternek is meglepően jót 
tesz: leporolja kissé az életmű-
vet, s érdekes nézőpontokat vet 
fel vele kapcsolatban, valamint 
a közel 80 munka Schiele tevé-
kenységét is kortárs kontextus-
ba ágyazza.

(folytatás a 22. oldalon)

Ludwig Múzeum, Budapest

A Pügmalión-galeri

Művészetek Háza – Csikász Galéria, Veszprém

A jövő alattomos,  
a múlt felidézhetetlen

Mint valami apró és csillogó hiba, úgy 
hat egy régi és némiképpen el is felej-
tett festmény felbukkanása az egyik 
legjobban dokumentált, nagy ívű 
életműben, Birkás Ákoséban.

A veszprémi kiállítást „létrehozó” 
kép 1973-ban készült, a címe Polgári 
Magyarország, és anélkül, hogy bár-
hol bemutatták volna, szinte azon-
nal Veszprémbe került Birkás res-
taurátor barátjához, Koncz Pálhoz. 
A festmény maga egy másik barátot, 
a  budapesti képzőművészeti színté-
ren Zuzuként ismert Méhes Lórán-
tot ábrázolja „1790-es évekbeli, fran-
cia forradalom korabeli kosztümben, 
1968-as hajbozonttal és nem forradal-

mi, hanem kontesztáló tekintettel” 
– ahogy az a vezetőben is olvasható. 
De a kiállításon Birkás kézírásos szö-
vege tovább igazít a korszellem meg-
ragadásában: „Abban a korban olyan 
gondolatok tartották bennünk a  lel-
ket, amelyek jórészt a  ’68-as párizsi 
diáklázadások szellemi izgalmában 
születtek, és a kép ezzel kapcsolatos. 
A  Nagy Francia Forradalom divatja 
szerint öltözött alak kétértelmű: for-
radalmár is, dandy is egyszerre.”

Az illuzionisztikusan megfestett 
biedermeier keretjáték többszörösen 
is idézőjelbe teszi az ancien régime 
politikai-kulturális terét.

(folytatás a 9. oldalon)

Viktor Kuznyecov–Oleg Maszlov: Homérosz apoteózisa, vetítés, olaj, vászon, 320×530 cm, 1999, Vladimir Antonichuk Gyűjtemény, Moszkva
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Restitúció helyett 
jelenkori nyitás?

Köz- és magángyűjtemények Athénban
12–13. oldal 

A tegnap orvos műgyűjtői
A Műkiállítástól a nyolcvanas évek elejéig

Nagy István: Havas táj, 1930 körül

18–19. oldal

Kis felhajtás, nincs Weiwei
Kínaiak a Velencei Biennálén

Wu Tienchang: Sose mondd, hogy viszlát, 2015

22. oldal

Tiroli galériák, 
magyar gyűjtemény

Művészeti élet az osztrák Alpokban
Gunter Damisch: Weltschlingen und Löcher, 2006–2007

11. oldal
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Kiállítás

Horizont Galéria, Budapest

A cápákkal úszni

Öt alkotó – három a Molnár Ani Ga-
léria művészei közül és két meghí-
vott – munkáit mutatja be a Török 
Tünde kurátor által szervezett Inside 
out című kiállítás. A  cím csalóka, 
hisz nem csupán kifordítást, hanem 
kifelé fordulást, eltávolodást is jelez 
a megfelelő magyar kifejezés.

Erre a többértelműségre utalva ál-
lította össze Török Tünde a tárlatot. 
Bár valószínűleg nem kitüntető ér-
vényességgel, de a nőiség, a női ki-
tárulkozás is felbukkan a  munkák 
közt, elsősorban Tihanyi Anna két 
nyomatán, amelyek a megrendezett 

fotó archetípusai is lehetnének. A hi-
deg, geometrikusan zárt, üres szo-
babelsőkben fél-fényben álló női ala-
kok – egyikük várandós – magányát, 
lelki tereit is kifejező művek a  bel-
ső elhagyatottságot érzékeltetik. 
Az  egyik, Kristallnacht (Kristályéj-
szaka) című nyomat, mely már Tiha-
nyi Capa központbeli kiállításán is 
szerepelt, történelmi konnotációkat 
foglal magába.

C-printeken keresztül (Burzsoá-
zia-tanulmányok) a belső tér, a  sze-
mélyiség belső küzdelmeit igyekszik 
feltárni Marge Monko. Az észt fotós 

látványos és hatásos képein XIX. szá-
zadvégi bécsi nagypolgári környezet 
adja a  helyszínt. A  terem padlóján 
fetrengő – hisztériától szenvedő – 
női alak a kor lélekgyógyító kísérle-
teire, Freud hisztériakutatásaira és 
a  magából kivetkőző személyiség 
szexuális és lelki gyötrelmeire utal.

Szendrő Veronika videóján (Se 
több, se kevesebb) egy évszakokon 
keresztül zajló elvándorlás jelene-
teit láthatjuk. A  bőröndjét magával 
hurcoló, mindig más alakot öltő fia-
tal nő az egyik snittben maga bújik 
a bőröndbe (mintha azt kérné: vigyél 
el!), ám a  monoton vándorlás tája-
kon, helyszíneken át sosem ér véget.

A szülőföld, a  fészek elhagyását 
Gellér B. István egy korai, 1979-es, 
fotóalapú munkája idézi meg. Sem 
elmenni, sem itt maradni – korunk-
ban, mikor ez a dilemma ismét alap-
kérdéssé vált, különös hangsúlyt 
kap az 1970-es évek disszidálási hul-
lámára adott reflexióként értelmez-
hető installációról készült fotó címe.

Munkáin Vincze Ottó is a női vo-
nal – azaz a női szabászati vonalak 
– jegyében beszél a személyiség ön-
maga-vesztéséről. Az elegáns zakók, 
a próbabábuk, az arc nélküli model-
lek, a  zárt vonalrendszerű szabás-
minták rendje egy másik, bizonyta-
lan, múltba vesző világot állít elénk. 
A hét kisméretű mű a kor- és időuta-
zás mellett életrajzi vonatkozásokat 
is sejtet.

A kiállítás az  egyén és a  környe-
zet viszonyának, egymásrautaltságá-
nak vizsgálatával és a megnyomorító 
helyzetekből való menekülés külön-
böző perspektíváinak keresésével 
különös áthallásokra ad alkalmat. 
(Megtekinthető október 9-ig.)

Sinkó iStván

A Horizont Galéria – mint a város egyik legújabb művé-
szeti helyszíne – már első saját kiállításának megnyitása 
előtt felhívta magára a figyelmet azzal, hogy helyet adott 
az OFF-Biennále Budapest egyik tárlatának. Ez jó döntés-
nek bizonyult, mert nemcsak a helyszínt tette ismertté, de 
a  független képzőművészeti rendezvénysorozatban való 
részvétel bizonyos mértékig szakmailag is pozicionálta 
a galériát. Még ugyancsak az OFF égisze alatt, május kö-
zepén került sor a Horizont saját bemutatkozására, Kristóf 
Gábor OFFSETTING című egyéni tárlatával.

A galéria tulajdonosa és vezetője, Arató Balázs évtize-
des tapasztalattal rendelkezik a  művészetmenedzselés 
területén, sok éve a Nemzeti Táncszínház nemzetközi 
programmenedzsereként dolgozik, illetve egy saját on-
line táncmagazint működtet, a Táncélet.hu-t. A kortárs 
képzőművészethez korábbi vállalkozása, az  Inventio 
Arts révén került közel (Műértő, 2013. április), ebbe 
a projektbe a MOME-n szerzett múzeumi menedzsment 
diplomájával kezdett bele. Az elmúlt években műgyűj-
tő lett, ismeretségbe került művészekkel, galeristákkal, 
kurátorokkal, szakmai tapasztalatokra tett szert, és fo-
lyamatosan, komoly ambícióval tervezgette, hogy saját 
galériát nyit. A Nagymező utca közvetlen közelében ta-
lált rá egy megfelelő helyiségre, melyet meg is vásárolt. 
A  Horizont Galériát „csendestársával”, a  közgazdász 
végzettségű Iszak Patríciával, egy nemzetközi cégnél 
dolgozó művészetbaráttal közösen nyitották.

„Az Inventio Arts révén szerzett tapasztalataimat ra-
cionálisan összegezve nem vágtam volna bele a galéria-
nyitásba. A kortárs képzőművészet még az  előadó-mű-
vészetnél is szűkebb, zártabb világ, és a válság óta eltelt 
években nem száguld a műtárgypiac. Én gyakorlatilag 
kívülállóként léptem be erre a  területre, és művészet-
menedzseri szemlélettel közelítem meg: szeretnék vala-
mit fölépíteni és sikeressé tenni, számomra ez kihívás. 
Úgy is mondhatnám, hogy a cápákkal szeretnék úszni” 
– mondja Arató Balázs.

A galeristát a  kísérletező, analitikus, a  tudomány és 
a művészet kapcsolatából születő munkák és a sokszor 

temetett és feltámadt kortárs festészet aktuális helyze-
te érdekli. Szereti az „okos és tiszta” alkotásokat, azo-
kat a művészeket és tárgyakat, akik és amelyek kiállják 
majd az  idő próbáját, és 20-30 év múlva is izgalmasak 
és aktuálisak lesznek. A  galéria jelenleg négy magyar 
művésszel dolgozik együtt: Keresztesi Botonddal, Kris-
tóf Gáborral, Szigeti G. Csongorral és Tasnádi Józseffel. 
A hazai alkotók és a Kölnben élő Blazsek András mel-
lett Arató Balázs a  közeljövőben további európai mű-
vészekkel bővítené a kört. A galériavezetői munkában 
Szalipszki Judit kurátor segíti.

A Horizontban Kiss Adrian munkái lesznek láthatók 
szeptember 16-tól október 21-ig, a  folytatásban Keresz-
tesi Botond R. G. B. – Roman, Gothic, Baroque című 
kiállítása következik október 28-tól december 2-ig. 
A galéria részt vesz az októberi Art Marketen. (www.
horizontgaleria.hu).
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Nem vízálló
Mire ezek a  sorok megjelennek, addigra sokan már el is felejtették, mek-
kora eső volt augusztus 17-én. Akik nem felejtik, azok valószínűleg még 
mindig az akkor keletkezett károk kijavításán fáradoznak. Az egy óra alatt 
lezúdult, másfél havi átlagnak megfelelő csapadék semmit sem kímélt – ha 
nem minden közintézmény kommunikálta a kárát, annak oka az  lehetett, 
hogy a mentéssel foglalkoztak, mert volt mit menteni. A múzeumok és más 
memóriaintézmények gyűjteményében nagyrészt olyan anyagú tárgyak 
vannak, amelyek a víztől károsodhatnak, vagy akár meg is semmisülhetnek. 
A  digitalizációra itt kár hivatkozni, mert éppen materialitásukban kellene 
megőrizni ezeket az emlékeket. Meg aztán van olyan intézmény, ahol a szer-
verszobát árasztotta el a víz.

A klímaváltozás elkezdődött; eddig tapasztalt jellemzőivel – mindenekelőtt 
a tartós hőséggel és az özönvízszerű esőkkel – a továbbiakban rendszeresen 
számolnunk kell. Meg tudjuk-e védeni évszázadok pótolhatatlan tárgyait, 
egyedi műalkotásait azok között a körülmények között, amilyeneket itt és 
most biztosítani lehet a számukra? Nem extrém időjárási körülményekre ter-
vezett, régi építésű, és annak is igen rossz állapotú múzeumaink vannak. Kor-
rekt, de szerény kiállításaik a mai elvárások szempontjából ingerszegénynek 
tűnnek, s így nem vonzzák a látogatókat.

Itt azért megjegyeznénk, hogy a régi vágású, tájékozott és kíváncsi mú-
zeumjáró, aki tudja és érti is, amit lát, ezeken a kiállításokon sem érezhet 
csalódást. Legfeljebb szomorkodik, mert tisztában van azzal, hogy a művek 
sokkal igényesebb bemutatást érdemelnének. De aki a kiállításon akar min-
dent megtanulni, interaktív módon és a legújabb multimédiás eszközökkel, 
az vagy be sem megy egy kisebb, szegényebb múzeumba, vagy ha mégis 
megteszi, akkor felháborodik – vagy lesajnál.

Egyik sem segít. Ráadásul még számos további, vízkártól sújtott közintéz-
mény rendbehozatala is az esőzést megszenvedett kis múzeumok fenntar-
tóinak feladata. A médiafigyelem nem terjed túl a Múzeumligeten – annak 
tervezői számára evidencia a klímaváltozás eddig tapasztalt és prognosztizál-
ható jellegzetességeinek figyelembevétele.

A kis múzeumok felelőseinek viszont maguknak kell megoldást találni-
uk. Azt kell megfontolniuk, feláldoznak-e egy darabot a gyűjteményből – 
az  ókori regékből ismerős módon: egyet az  összes többiért. Addig, amíg 
még megvannak ezek a műtárgyak. Nemzetközi példa van elég, és okkal 
beszélhetünk vészhelyzetről. Szóval az  a  kérdés, hogy egy veszélyeztetett 
múzeum egy kiválasztott, részletesen dokumentált, digitalizált műtárgyat 
aukcióra bocsáthat-e nagy médianyilvánosság mellett, az összes többit őrző 
épület biztonságos megújítása érdekében.

Hogy ez visszaélésekre adhat okot? Mondana valaki egyvalamit, ami nem?
Csók: István

Molnár Ani Galéria, Budapest

Kifordulva?

Marge Monko: Burzsoázia-tanulmányok – Tableaux 1, 2005
c-print, 98×73 cm, 1/3 + 1 (kiállítási példány)
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Kristóf Gábor: Jelenetek a második emeletről (bár), 2015
ofszet klisé, 40×51 cm
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Kortárs művészet konténerekben
A CONTAIN[ERA] című nemzetközi eseménysorozat keretében október 20-
ig a budapesti Szabadság téren látható nyolc, mozgó galériává alakított szállí-
tókonténer, amely egy-egy fiatal európai művész, köztük a magyar Brückner 
János Isten hozott című multimédia-kiállításának ad helyet. Az egyedi, mo-
bil kiállítótérként funkcionáló szállítókonténerek Berlin, Bécs, Budapest, 
Pozsony, Prága, Róma, Varsó és Zürich között utaznak, és október 24-én 
érkeznek meg a prágai Štvanice szigetére, ahol a projekt egy közös kiállítás-
ban éri el csúcspontját.

dabóczi-emlékkiállítás
Az erdélyi születésű Dabóczi Mihály (1905–1980) szobrászművész szüle-
tésének 110. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendez a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény (IX., Erkel utca 15.). A szeptember 4-től október 
10-ig nyitva tartó tárlaton az alkotó sokrétű plasztikai munkásságába nyer-
hetnek betekintést a látogatók.

Megjelent az artlocator 
Az artlocator ingyenesen letölthető mobilalkalmazás, amely a Budapesten 
zajló kortárs képzőművészeti eseményekről, kiállításokról és más prog-
ramokról tájékoztat. A  Design Hét Budapest (szeptember 25.–október 4.) 
idején mutatkozik majd be az  azonos című magazin, amelyben a  kortárs 
vizuális kultúra jegyében a divat, a design, a tárgykultúra, a zene és a gaszt-
ronómia is megjelenik okostelefonon vagy táblagépen olvasható formában.

Ferran Barenblit a MACBA új igazgatója
Az argentin származású Ferran Barenblitet, a madridi Centro de Arte Dos 
de Mayo igazgatóját nevezték ki a barcelonai kortárs művészeti múzeum, 
a MACBA élére. Az intézmény előző vezetőjének, Bartomeu Marínak már-
ciusban kellett távoznia, miután meg akarta akadályozni egy Ines Doujak-
mű kiállítását a múzeum egyik tárlatán. A nemzetközi bizottság által kivá-
lasztott új igazgatónak először is a munkatársak bizalmát kell megnyernie 
ahhoz, hogy az 1995-ben megnyílt intézmény kilábalhasson története ed-
digi legnagyobb válságából – nyilatkozta az El Pais című lapnak a MACBA 
elnöke, Jaume Ciurana.

Online kiállítás a migrációról
Magyarországon és Németországban élő művészek számára hirdet pá-
lyázatot a  budapesti Goethe Intézet online kiállításon való részvételre. 
A  tárlat célja a migráció témájának bemutatása 35 év alatti alkotók mun-
káin keresztül egy nem fizikai, hanem web alapú térben. A  projektet 
a  tervek szerint a  Párizsi Magyar Intézettel és a  Collegium Hungaricum 
Berlinnel közösen valósítják meg. Beérkezési határidő: szeptember 30. 
(migrationsprojekt@goethe.hu) 

Kiállítás – Hír

(folytatás az 1. oldalról)
A  vállalkozás azonban korántsem 
veszélytelen, hisz e törekvések köny-
nyen elvezethetnek a  totalitárius 
diktatúrák hivatalos művészetének 
képi retorikájához (így a  példaként 
említett náci és szocreál festészet-
hez), illetve a modern kori giccs szé-
pelgő attitűdjéhez.

Úgy tűnik, a  totalitárius diktatúra 
és a hozzá társított vizuális rendsze-
rek fellazulásának, majd összeomlá-
sának idején az egykori Szovjetunió-
ban két művészi út körvonalazódott 
– az  egyik a  Novikov által kritizált 
moszkvai konceptualistáké, a  másik 
a szentpétervári új akadémikusoké. 

Az  előbbiek útját inkább a  de-
konstrukció, az  utóbbiakét pedig 
a rekonstrukció jellemzi. Míg a szoc-
art és a moszkvai konceptualizmus 
képviselői lebontják és kritikusan 

konfrontálják a  képi reprezentáció 
különféle módozatait, addig a szent-
pétervári akadémikusok idejétmúlt-
nak tűnő művészi eljárásokat terem-
tenek újra. A két tendencia közötti 
szembenállás mintha a „querelle des 
Anciens et des Modernes”-t, vagy-
is a régiek és a modernek ősi vitáját 
folytatná.

A szentpétervári akadémikusok 
szándékoltan regresszív tevékenysé-
gét az  alkotók reflektáltsága menti 

meg a giccsé válástól. Novikov aka-
démiáját ugyanis egyszerre jellemzi 
Pügmalión átszellemült szépelgése 
és az  utcákon összeverődő galerik 
nyersessége. Mintha Novikov és tár-
sai egyszerre teremtenének intéz-
ményt és szubkultúrát: így, az  állí-
tásban rejlő minden ellentmondással 
együtt. Találóan írt az irányzat lon-
doni bemutatója kapcsán egy angol 
kritikus „queer ortodoxok”-ról, akik-
nek művészetében a homoerotikum 
görög eszménye a meleg szubkultú-
rák esztétikájával találkozik. A Lud-
wig Múzeum kiállításán nemcsak 
az  olykor barokk jelmezben, más-
kor Marilyn Monroe-ként pózoló 
Vlagyiszlav Mamisev-Monroe min-
den ízében kimódolt, ám épp ettől 
szuggesztív gesztusai sugallják ezt, 
hanem Viktor Kuznyecov és Oleg 
Maszlov lefényképezett élőképei és 

esetlenül fotórealisztikus, antikizá-
ló festményei is, melyek a Wilhelm 
von Gloedentől Pierre et Gilles-ig 
terjedő ikonográfiai hagyományt 
idézik meg. Timur Novikov párat-
lan érzékenységről tanúskodó tex-
tilképeinek egyikén Oscar Wilde 
Salomeként pózol, ám az archív fotó 
túlfinomult, dekadens képiségére is 
rálicitálnak Konsztantyin Goncsa-
rov, Alekszej Szokolov, Jekatyerina 
Andrejeva és Olga Tobreluts Apu-

leius híres-hírhedt pornográf regé-
nyét, az  Aranyszamárt illusztráló 
digitális nyomatai, melyek játékosan 
modoros teatralitása egyszerre idé-
zi meg a fényképezés őskorszakát és 
a tableau vivant műfaját.

A sajáttá tett, ám el is idegení-
tett antikvitás legjobb példái Olga 
Tobreluts bravúros digitális nyoma-
tai: a vásárian kiszínezett, kirakatbá-
buvá degradált szobrok trendi világ-
márkák ruhadarabjaiban feszítenek, 
nemcsak a  klasszikus hagyomány, 
hanem a  kapitalista világpiac folya-
mataiba integrálódó orosz színtér 
helyzetére is kérdezve. Hasonló di-
lemmák fogalmazhatók meg Joulia 
Strauss antikizáló szobrai kapcsán, 
melyek olykor folyami munkáso-
kat, máskor német DJ-ket jelenítenek 
meg. Georgij Gurjanov tengerésze-
ket és élsportolókat ábrázoló realis-
ta festményei szintén összefüggésbe 
hozhatók az antik testkultusszal, ám 
mindez a szocialista realizmusra jel-
lemző képi retorikával párosul, ami 
esetenként több mint zavarba ejtő.

Jelentős kérdés, mennyiben ironi-
kus és mennyiben komoly az  aka-
démikusok olykor totalitásra törek-
vő Gesamtkunstwerkje, különösen 
a  történet egy későbbi fázisában 
meghirdetett „új komolyság” prog-
ramjának tükrében. Timur Novikov 
hosszú ortodox (raszputyini) szakállt 
növeszt, és egy burleszket idéző fil-
men véresre korbácsolja Mamisev-
Monroe meztelen fenekét, mert nö-
vendéke malevicsi négyzetet fest 
antikizáló aktok helyett.

A szentpétervári akadémikusok sa-
játosan egyensúlyoznak a  véres ko-
molyság és az  iróniával teli humor, 
a vásári giccs és az átgondolt pastiche 
között, miközben a  műveken felsej-
lő referenciák az  antik auktoroktól 
Leni Riefenstahlig és Andy Warholig 
ívelnek. A  tárlat megannyi kérdést 
hagy nyitva: nemcsak a  bemutatott 
műveknek a modernhez, a posztmo-
dernhez és a transzavantgárdhoz fű-
ződő, ellentmondásoktól sem men-
tes viszonyáról, hanem a  regresszió 
és a  progresszió korrelációjáról is. 
Ez utóbbi dilemma teljesen más kon-
textusban fogalmazódik meg újra 
és újra itthon, egy olyan művészeti 
közegben, amelyre egyre hosszabb 
árnyékot vet az  új akadémizmus – 
a szentpéterváritól igencsak eltérően 
értelmezett – szelleme. (Megtekint-
hető szeptember 13-ig.)

FeHér dávid

Ludwig Múzeum, Budapest

A Pügmalión-galeri

09. 17 
— 10. 31.

Megnyitó: szeptember 17, 18 óra

Az InDiGo csoport Művészkijárat  
című akciójának felidézésével,  
a MinDiGő értelmezésében.

Helyszín: Majakovszkij 102. 
— a tranzit.hu nyitott irodája. 
Cím: 1068 Budapest, Király u. 102.

a közösségi pedagógia 
erőterei—kreativitás- 
gyakorlatok

Megnyitó: szeptember 17, 18 óra

Az InDiGo csoport Művészkijárat 
című akciójának felidézésével, 
a MinDiGő értelmezésében.

Helyszín: Majakovszkij 102.
— a tranzit.hu nyitott irodája. 
Cím: 1068 Budapest, Király u. 102.

A Műértő szeptemberi kiállításajánlója
Batthyány 24 Műterem Galéria, Debrecen / Bernáth/y Sándor: 

Hétköznapok – Ünnepnapok, szeptember 12-ig
Budapest Galéria / Krajcsovics Éva: Az ismerős és az ismeretlen, 

szeptember 13-ig
Chimera-Project / PostContemporary, szeptember 25-ig
Erdész Galéria, Szentendre / Párban. Vajda Júlia és Vajda Lajos, 

szeptember 30-ig
Ferenczy Múzeum, Szentendre / Vincze Ottó: Optimalizált 

távkapcsolat, október 4-ig
Liget Galéria / Erdei Krisztina: Átmeneti menedék, szeptember 24-ig
Ludwig Múzeum / Abszolút szépség – Szentpétervári új 

akadémizmus, szeptember 13-ig
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Veszprém / Bernar Venet: 

Metametria, október 31-ig
Várfok Galéria / Győrffy László, Rácmolnár Sándor, október 3-ig
Vasarely Múzeum / Gondolatok a fekete négyzet körül, szeptember 

27-ig
A munkatársak javaslatainak összesítése ábécésorrendben.

Andrej Medvegyev: A Néva folyó fölött, 2009
akril, vászon, 60×80 cm 

Bella Matvejeva: Cím nélkül, 1989
olaj, vászon, textilapplikáció, 150×150 cm

Alexeit Belyaev-Gintov: Pax Russica, 1999
textil, nyomat, 155×105,5 cm
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Kiállítás

A geometrikus-konkrét irányzat hazai lát-
hatóságán aktívan dolgozó Nyílt Struktúrák 
Művészeti Egyesület (OSAS) jelen kiállításá-
nak tematikus alapkövét Kazimir Malevics 
híres Fekete négyzet fehér alapon című fest-
ménye adta. Az ikonikus mű azon túl, hogy 
száz év alatt a  művészettörténet „Gogol-kö-
pönyegévé” vált, az OSAS képviselte irányzat 
egyik legfontosabb előképének tekinthető. 
Mindez elegendő alapot szolgáltatott a tárlat 
kurátorainak, Maurer Dórának és Nemes Ju-
ditnak ahhoz, hogy egybegyűjtsék a magyar 
és a  nemzetközi geometrikus színtér fekete 
négyzetre adott reflexióit.

A tárlat címe – Gondolatok a fekete négyzet 
körül – azt a széles lehetőségtartományt jel-
zi, amelyet Malevics műve kínál, ám a mun-
kák gondolati és műfaji sokszínűsége szám-
talan meglepetéssel szolgál. A  szemlélő így 
csak koncentrált figyelemmel tud visszalen-
dülni a látott képi mátrixok értelmezéséhez. 
A  reflexiók vákuumszerű vonzása ugyanis 
elhomályosítja a  Malevics-mű tárgynélküli 
vonatkozását, „utolsó festmény” jellegét. Ez 
a  művek generálta vákuum felelős a  kiállí-
tás alapvető konfliktushelyzetéért, de ez adja 
összetartó erejét is. Malevics százéves fekete 
négyzete készülésének idején a tárgyi vonat-
kozásoktól tökéletesen független első és egy-
ben utolsó abszolút festmény kívánt lenni.

A reflexiók létrejöttének feltétele az  iko-
nikus mű ezen alaptörekvésének felülírása, 
annak tagadása, hogy az 1915-ös kép az ab-
szolút festmény jogával bír, ellenkezőleg: 
tárgynélküli világa új tárgy(ak) születésének 
alapját képezheti.

A régit és az újat összekötő hivatkozásrend-
szer filozófiai kérdéseket feszeget. A kiállító-
tér nyugalmában zajló kontempláció során 
minden látogató újrarajzolhatja saját viszony-
térképének határait, átgondolva a  mester 
örökségéhez, a fekete színhez, a négyzethez, 
vagy a művészet történetiségéhez fűződő vi-

szonyát. Az  értelmezés következő szintjén 
pedig elidőzhetünk a  művek belső polémiá-
ján, a  tiszteleten, a  fricskán, a komolyságon 
vagy az  alázaton, amellyel a  kortársak a  le-
gendás ikonhoz közelítettek.

A történeti perspektívához legközelebb 
Czeizel Balázs, Haász Katalin és Kirstin 
Arndt munkái állnak. Czeizel százoldalas 
Fekete könyvének üres, fekete, négyzetfor-
mátumú lapjaira mint a  százéves festmény 

láthatatlanul íródott történelemkönyvére te-
kinthetünk. Haász szegekre akasztott feke-
te négyzete azt a fekete textilfüggönyt idézi 
meg, amelyet a Győzelem a Nap felett című 
1913-as orosz futurista opera első felvonásá-
nak második jelenete hátteréhez terveztek. 
Malevics társrendezőként vett részt a darab-
ban, és a bemutatót követő időszakban készí-
tette el a  Fekete négyzet fehér alapon című 
festményt, amelyen a színpadon alkalmazott 

textília már „szuprematista alapelemként” 
kapott helyet. Arndt 100×100 centiméteres, 
falra installált, hajtogatott PVC-lapja szintén 
a textilfüggöny történetére vezethető vissza.

Eugen Gomringer szitanyomata a  kortárs 
képelmélet aktuális témáján, a kép és szöveg 
kapcsolatán keresztül közelít a  fekete négy-
zethez. Martin Pfeifle 60 plasztiktáskából 
épült felfújható installációja a bőröndként to-
vábbcipelt örökség és a „felfújt” történet képi 
szinonimáit eleveníti meg. A  fény és a  ki-
netika eszközeivel közelít a  fekete négyzet 
örökségéhez Kecskeméti Sándor, Kelle Antal 
és Adalberto Mecarelli. Vera Molnar, Nagy 
Barbara, Vesna Kovacic és Bullás József mű-
vei azt mutatják, hogy esetükben Malevics 
az  életműveket általánosan is meghatározó 
hivatkozási pont. Esther Stocker munkáján 
a  kezdetben patyolattiszta, majd befeketedő 
kéz „performansza” a  hagyatékot hordozó, 
majd azzal megküzdeni akaró szándékot je-
leníti meg.

A kiállítás talán legizgalmasabb egysége 
a több generációt képviselő tagokból álló, Ki-
ürülő fekete négyzet címmel futó csoportosu-
lás. A címnek megfelelően Maurer Dóra kol-
lázsán manuális alapossággal szétvagdosott 
papírnégyzetek formájában, Szegedy-Maszák 
Zoltán és Fernezey Márton közös munkáján 
a  lentikuláris fotó felületéről már virtuális 
térben szóródnak szét az apró fekete négyze-
tek. Zalavári András – a kiállítók legfia talabb 
tehetsége, akitől több remek munka is látha-
tó – számítógépes animációja a  kiüresedést 
visszájára fordítja.

Az OSAS generációkat összekötő törekvé-
sét ezúttal is megerősíti az a tény, hogy egy 
munkával jelen van Zalavári József szobrász, 
formatervező és egyetemi tanár is, aki a kép-
ző- és az  alkalmazott művészet szemléletét 
egyesítve építi életművét. (Megtekinthető 
szeptember 27-ig.)

zSiklA mónikA
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Az Első Magyar Látványtár június 
27-én nyitotta meg új, éves kiállítá-
sát, melynek címe: A fehér. Az egy-
mást váltó tematikus tárlatok im-
már 25 éve tartó láncolatában nem 
ez az  első színtanulmány-kiállítás. 
Az utóbbi években találkozhattunk 
a piros-fehér-zöld trikolór tematiká-
val, mellette a  rózsaszín is helyet 
kapott az  egykori malom falai kö-
zött, ám ez az  első olyan alkalom, 
amikor egyetlen színre szorítkozik 
a koncepció.

A fehér szín inspiráló fizikai tu-
lajdonsága, érzéki ereje és kulturá-
lis referenciahálója bőséggel szol-
gál alapul a filozófiai, a művészeti, 
a vallási vagy a népi kultúra felőli 
értelmezések számára. Így a  fehér 
kiállítás formájában történő kidol-
gozása komoly kihívást jelent, és 
izgalmas kivitelezést ígér, amelyet 
a  Látványtár be is vált. Jubileumi 
tárlatának összképében lehengerlő 
transzcendens erővel bontakozik 
ki a  megtöretlen fény visszaverő-
dése: a  fehér. A  megvalósítás csu-
pán praktikus, kiállítástechnikai 
értelemben tekinthető szerencsét-
lennek, mert az anyagot nem eme-
lik ki kellően az  épületbelső fehér 
falfelületei. Elsőre nem egysze-
rű izolálni a  munkákat az  erőtel-
jes, monokróm összképben. Ám 
ha a koncepcióra és a rendezés (Si-
mon Zsuzsa, Steffanits István és 
Vörösváry Ákos munkája) szelle-
mesen tudatos vezérelvére nyitot-
tan közeledünk, a  fehér szín iz-
galmas tapasztalatokon keresztül 
tárul fel előttünk, érzéki és szelle-
mi tartalmakat közvetít magáról.

Az idei rendhagyó kiállítás; 
első látásra erősen eltér attól a vál-
tozatos, életvidám vizuális vi-
lágtól, amelyet a  Látványtárban 
megszokhattunk. A bemutató meg-
alapozó elemét azonban ezúttal is 

Vörösváryék kézjegye képezi. A  fe-
hér kifinomult organizmusként mű-
ködik. Az  első gondolat egészen 
sallangmentes megoldás lett volna: 
a malom üresen hagyott tereivel, fe-
hér falaival. (Ez Yves Klein legendás 
kiállítását juttatja eszünkbe, ahol 
Klein a műalkotás és a tér viszonyát 
értelmezte újra azzal, hogy a galéria 
teljes belső felületét fehérre festette. 
A műalkotás maga a kiállítótér lett; 
a festészet üres, transzcendens-fehér 
szentélye.) Ám ahogy gyűltek a téte-
lek, a  fehér falak ezek hordozóivá 
váltak, kölcsönös viszonyba kerül-
tek egymással, és létrejött a  fehér-
ségben lebegő, feloldódó kiállítás. 
Ahogy a  többi szín „kitör” a  fehér 
fény jelentette egységből, úgy a tár-
lat mintha e jelenség fordítottjaként 
a  transzcendens fehérségbe való 
végső visszatérést mutatná be a  fe-
hér tárgyak elnyelődésével az össz-
képben. Pontosabban a művek meg-
álltak e folyamat azon stádiumában, 
ahol a  befogadói figyelem fókusza 
visszahívhatja őket, hogy feltárulja-
nak: A fehér a művészi szellem tér-
belivé tett ikonja. A  görög ikonha-
gyomány az  Isten örökkévalóságát 
jelképező arany színnel érzékelteti 
az  ábrázolás metafizikai horizont-
jául szolgáló hátteret. A  fehér vi-
szont tiszta, esszenciális transz-
cendencia, amely tágabb teret ad 
a  gondolkodásnak. Winckelmann 
a művészetben megjelenő letisztult 
szellemi érzékenység non plus ult-
rájává idealizálta az antikvitás szob-
rászatának fehérre csupaszodott 
márványalakjait. Az  időtlen szép-
ség, a  szellem regnálásának apote-
ózisaként tekintett rájuk, olyan al-
kotásokként látta őket, amelyekben 
megnyilvánulhatott a  „nemes egy-
szerűség és csendes nagyság”.

Kazimir Malevics szuprematista 
kompozíciói közül a  Fehér alapon 
fehér négyzet esztétikailag tömö-
ren summázza A  fehér egészének 
működését. A  tárlat összhatásában 
megjelenő fehér szín zavarba ejtően 
tiszta, már-már steril transzcenden-
ciája megfelel a  Malevics kompozí-
ciójában megnyilvánuló végletes 
képnyelvi absztrakció eszmei ve-
tületének – a  forradalmi ideológia 
nélkül. A  Malevics képe által ki-
bontakozó esztétikai tapasztalat 
a látványtári kiállítás alapkoncepció-
ját igazolja. A  fehér tónusok külön-
bözőségük, felületük minőségi elté-
rései által és térbeliséget megnyitó 
faktúrájukkal is elválnak egymástól, 
így érzéki erejükből táplálkozó nar-

ratív potenciálra tesznek szert. Egy 
ilyen típusú, finoman árnyalt és be-
szédes viszonyrendszer pedig esz-
tétikai legitimitást ad a  bemutatott 
anyagnak.

A válogatás nagyon sűrű, de nem 
megterhelő, és jól ritmizált. A fehér 
értelmezései széles skálán tárulnak 
fel a geometrikus absztrakt formák-
tól a  finom festőiségen át a  tárgy-
munkákig. A szublimált képnyelvű 
alkotások – például Kicsiny Balázs, 
Lovas Ilona, Mózes Katalin, Szüts 
Miklós, Váli Dezső, Vojnich Erzsé-
bet – erős alapot képeznek. Mar-
káns rétegként vannak jelen a fehér 
festék anyagi érzékiségét kihaszná-
ló monokróm művek, mint Soós Ta-
más és Tóth Menyhért képei, aki-
nek festészetében hierofániaként 
lángol a  fehér. A magas falfelülete-
ken elhelyezett nagyméretű művek 
megnövelik a  térérzetet, a  plaszti-
kák és objektek pedig a hely térbeli-
ségének élményét fokozzák. A kor-
társ objektek, Karácsonyi László és 
Budahelyi Tibor munkái abszurd 
világukkal felvillanyozzák, míg 
Berhidi Mária szobra és Székelyi 
Kati alkotásai kontemplatívvá te-
szik maguk körül a teret. A befoga-
dó és a  tér viszonyát a  testben ol-
vasztja össze Gáhy Kornél, Kolozs 
Péter, Mangliár László és Nagy Kin-
cső Szellemidézés című szoborsoro-
zata, amelynek alakjai – mint em-
beri test idomain megkövült üres 
hófehér leplek – támaszkodnak, ül-
nek a térben.

Az első kiállításötlet emlékét 
őrzi meg Gyökér Kinga fotósoroza-

ta, amely az egykori meszelés utáni 
üres enteriőrt mutatja. A tárlat ezzel 
saját maga és az épület történetére is 
reflektál, és létrehozza A  fehér tér-
beli és időbeli egységét.

A Látványtártól megszokhattuk 
a  témák emberközpontú megköze-
lítését, amely a  minőségi képzőmű-
vészet mellett a ma és a  tegnap vi-
lágának mindennapjaiból származó 
talált tárgyakkal teszi személyessé 
bemutatóit. Ezúttal is lényeges sze-
rephez jutnak a  kiállításszervezés 
művészi kommentárjaiként mű-
ködő szellemes installációk, ame-
lyek átjárást képeznek az  elcsen-
desültség, az  irónia, a  bukolikus 
derű, a  népi kultúra és vallásos-
ság hangjaival. Szemadám György 
Lélekszkafandere, Albert Katalin 
Passe-p Artja, Mátyássy László Házi 
kápolnája, egy darab vízvezeték, 
vagy Károlyi Zsigmond sarokképei 
nemcsak megférnek egymás mellett, 
hanem harmonikus rendben sora-
koznak a látogatók előtt Vörösváryék 
látvány-terítékén. (Meg tekinthető 
2016. május 31-ig.)

kovácS Alex

Ehess, ihass, ölelhess… játszani is engedd…
Muzeológusoknak, belsőépítészeknek, építészeknek kötelező tananyaggá 
tenném a Kiscelli Múzeum kiállítását. A Holttest az utazókosárban – A Mág-
nás Elza-rejtély cím olvastán számomra egy igényes kamaradarab sejlett föl – 
és nem csalódtam. A kiscelli kastély egykori tulajdonosa, Schmidt Miksa ne-
véhez egy múlt század eleji bulvárszenzáció is kötődik: szeretőjét, a Mágnás 
Elzaként ismert Turcsányi Emíliát brutális 
módon gyilkolták meg. Az  esetet a  kora-
beli sajtó alaposan kitárgyalta, irodalmi 
feldolgozására is történt kísérlet. Múzeumi 
– művészeti – szintű feldolgozására azon-
ban mindeddig nem került sor, miképpen 
bűnesetek feldolgozása sem gyakori a ma-
gyar múzeumi hagyományban. A  tárlat 
több mindenre kitűnő példa, leginkább 
szakmai korrektségre és együttműködés-
re, ahol mindenki megtalálta a  helyét, 
és – szemmel láthatóan – az  örömét is 
a  feladatban. A  történetbe és a  bűnözés 
irodalmi műfajába magát alaposan beleásó 
kurátor-igazgató Perényi Roland remek 
arányérzékről tesz tanúságot. Izgalmas 
korképet ad rövid, irodalmian tárgyszerű 
szöveggel és jól válogatott tárgyakkal, me-
lyek közül csak néhány kötődik szorosan 
az esethez, a többi a korszakot és a környezetet illusztrálja. Ha másból nem, 
a hosszú stáblistából egyértelművé válik, hogy semmilyen véletlenről nincs 
szó: itt valóban tervezték a  világítást is. A kiállítás leglátványosabb eleme 
egy híd, amely a templom két tornyának két apró emeleti termét köti össze. 
Nyilván ez volt a legköltségesebb is, de nem öncélú brillírozás. Élmény, mely 
meditációs sétává teszi a rövid utat a két tér között. A hídról kivételes kilátás 
nyílik az impozáns templombelsőre. Remek PR-fogás; valahogy így viselke-
dik egy múzeum, amelyik gondol magáról valamit, és szeretné, ha mások is 
gondolnának. A rendezvényt programsorozat és gazdag, izgalmas, minőségi 
webfelület támogatja, de itt abbahagyom, mert a végén még rám sütik, hogy 
jutalékot kapok. (Megtekinthető október 11-ig.)

A csengős mozdony előtt
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum emeletén Karlócai Ma-
riann játékkiállítása a hagyományos múzeumcsinálást képviseli. A tematika 
nem ígér nagy kalandot: a csecsemő-, majd a gyerekkor fázisain végighaladva 
eljutunk a felnőttségig, közben azért megkülönböztetünk fiú- és lányjátéko-
kat. Az  Életünk a  játék a  jól követhető didaktikus szerkezet mellett is in-
kább különlegességek pazar gyűjteménye, és nem annyira a gondolatmenet 
adja az értékét, mint a ritka tárgyak – többek közt a babaszobák és -bútorok 
minőségi felhozatala. Kár lenne kihagyni ezt a válogatást, hiszen hogyan is 
találkoznánk különben a  kanadai ötös ikrek történetével, akiket az  állam 
évekre elvett a szülőktől, hogy látványosságként mutogassa őket. A szocia-
lista játékipar örökzöldjei ezúttal nem bukkannak föl, helyettük bizonyítékok 
sora jelzi, hogy volt élet a csengős mozdony és a Gazdálkodj okosan előtt is. 
Ujjbegynyi pléhdiákok ülnek példásan egyenes derékkal pléh iskolapadokban 
a Magyarország Trianon előtt feliratú térképpel dekorált osztályban, a Szerez-
zük vissza Nagymagyarországot társasjáték végén pedig az elcsatolt megyék 
visszahódítása után a győztes felhúzhatta az addig félárbocra eresztett, apró 
országzászlót… (Megtekinthető november 22-ig.)

Papírtölcsér gesztenyeárusoknak
Az Iparművészeti Múzeum TAPAS. Spanyol gasztro-design kiállítása maga 
a nyers, leplezetlen, brutális profizmus. Van valami lenyűgöző – igaz, némileg 
lekezelő is – abban, ahogy egy tárlat a  befogadó térből szinte semmit sem 
véve figyelembe valósul meg. A TAPAS egyetlen szép gesztussal azért jelzi, 
hogy hol is vagyunk. Az egyik vitrinben egy IMM fejléces papírra írva olvas-
hatjuk: „Szeretem Budapestet”. Hogy mi az íróeszköz és mi a tinta, az legyen 
egyből feladvány – hogy mi is éljünk a pedagógiai eszközök változatosságával. 
A TAPAS elvileg tematikus részekre bontja magát, én mégis inkább csapongó, 
de egyetlen szép történetet író ötletek sorozataként jellemezném. Ipar, kéz-
műves kultúra, tradíció és innováció kering itt szorosan egymásba fonódva. 
A TAPAS harsogó kiáltvány arról, hogy a kultúra nemcsak folyamatos, töretlen 
hagyományt jelent, hanem folyamatos változást is, ahol nemcsak új formák, 
hanem új rendszerek jönnek létre. Az étkezési kultúra evolúciójának követ-
keztében az új típusú konyhához új típusú tárgyak tartoznak, így születik tör-
vényszerűen a kanál, melynek nem egyszerűen a formája más, hanem a lénye-
ge. Figyelemre méltó a tradicionális spanyol italtároló edényeket bemutató kis 
szekció, ahol a mindmáig hagyományos formában gyártott és használt tárgyak 
mellett feltűnnek új formák és funkciók is – korunk válaszai évszázadokkal 
korábban föltett kérdésekre. A konyhai innováció olyan nagyágyúi mellett, 
mint az 1919-ben szabadalmazott spanyol kuktafazék, számtalan olyan apró, 
kedves ötlet villan föl, mint a pékség által maradék kenyértésztából sütött ma-
dáretető, a hűtőszekrényt piciny fűszerkerttel álcázó ajtó, vagy egy moderni-
zált papírtölcsér gesztenyeárusoknak. Elkerülhetetlenül becsusszan ilyenkor 
néhány giccs is, mint a Déjà vu porcelánedény, amiből kedvenc illatunkat 
szagolgathatjuk, vagy a belül fülezett csésze. A tárgyak zöme azonban olyan 
darab, amelyet bármelyikünk szívesen látna a konyhájában. Rétegzett kultúra, 
fantázia, ötlet, kísérlet és világszerte jegyzett sztárépítész tervezte installáció. 
Design, hagyományőrzés, nemzeti kultúra, országimázs. Döntéshozóknak 
ajánlom kiemelten, mert mindenki más úgyis meg fogja nézni. Igaz, mindenki 
más érteni is fogja, amit itt lát. (Megtekinthető október 11-ig.)

TÓTA JÓZSEF

A Magyar Iparművészeti Főiskolán 1997-
ben szerzett építészdiplomát. Bútorterve-
ző, belsőépítész, tanár. A Műértőben és 

a Magyar Asztalosban publikál, többnyire 
design és faipari témakörökben.

Első Magyar Látványtár, Tapolca–Diszel

Egy évig fehér

Váli Dezső, Székelyi Kati és Haász Katalin 
munkái

Kováts Albert képe, alatta Látványtári lelet

Fehérraktár
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A történelmi idők évről évre súlyosbodnak. A művészek hivatása a háború 
idején még fokozottabban nemzeti kötelesség. Művészetünknek magyarnak 
kell lennie, és a magyar szellemet kell kifejezésre juttatnia, ha komoly értéket 
akar létrehozni. A művészettudomány azonban még nem tisztázta, milyen-
nek kell lennie annak a művészetnek, amely a magyar lélek felmutatására 
hivatott. Kultúréletünk minden területén a nemzeti öntudat felébresztésére 
irányuló törekvéseket tapasztalunk, melyek a népművészet forrásai felé irá-
nyítják az alkotókat. Félő azonban, hogy a népművészet elemeinek kritika 
nélküli átvétele korcs művészethez vezet.

A magyar szépségeszmény elméleti tisztázására nemrégiben pályázatot 
hirdetett a  közoktatási miniszter. A  stílus konkrétumainak felismeréséhez 
vezető út kezdetén járunk, annyit azonban leszögezhetünk, hogy magyar 
művészet az, amely a magyar szellemből fakad, és a magyar léleknek szól. 
Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter nagy feltűnést keltő nyilatkozatában 
szintén a nemzeti hagyományok fontosságát hangsúlyozta, és a faji géniusz 
kiteljesedését sürgette. Rámutatott: az újjászületéshez nem elegendő a fegy-
verek harcba vetése és a  véráldozat, ha azt nem követi a  szellem és lélek 
megtisztulása. A  külföldi áramlatok elől sem zárkózhatunk el, de azokat 
a magyar szellem sajátosságai szerint kell magunkévá tennünk.

Jelenkori francia művészet
Az utóbbi évtizedekben nem részesültünk abban a  szerencsében, hogy 
az igazi francia piktúrát lássuk, ezért is vártuk izgalommal a fővárosi tárla-
tot, melynek címe nemzeti manifesztációt ígért. Annál nagyobb a csalódás, 
a nézők ezúttal aligha nyertek betekintést egy nemzet lelkébe. Az utolsó ki-
állítás 1929-ben robbanó erőt hordozott, a mai józan és tartózkodó: maga 
a nyugalom. A 113 kép bemutatása ugyan vásári lárma mellett zajlott le, ám 
a 63 művész közül hiányzik az átütő egyéniség. A művek sorában szinte nem 
akadt olyan, amely izgalmas problémákat vetne fel; az  apró képecskékből 
nem érzékelhető korunk heroizmusa sem. A harmadrangú anyagon ennek 
ellenére a nemzeti tradíció jelei mutatkoznak meg, és a példaadó elődök ha-
tása. Oudot-ban például többet sejtünk, mint amennyit néhány ecsetvonás-
sal elárul nekünk. Masson és Prax művei a félmúlt szürrealizmusát idézik, 
Bazaine a kubistákra emlékeztet.

Az Almási-Teleki Éva Művészeti Intézet (a volt Ernst Múzeum) évadnyitó 
tárlatát a  francia állam indította útnak még 1940-ben. A háború kalandos 
útjain került Svájcba, majd Ankarába. A  sokat hányódott anyagot több or-
szágban is bemutatták, Budapest a kiállítás utolsó állomása. Meglehet, a ko-
rábbi tárlatok és képvásárlások morzsolták le a képek javát, így hozzánk csak 
a francia piktúra forgácsai jutottak.

A népeknek a  mai időkben egyre kevesebb alkalmuk van barátkozni, 
egymás békés szellemi alkotásait megismerni. Kérdéses kvalitásai ellenére 
ezért üdvözöljük a kiállítást és Francois Gachot kiváló tanulmányát az út-
mutatóban. (Jelenkori francia festőművészek kiállítása, Gróf Almási-Teleki 
Éva Művészeti Intézete, megtekinthető volt 1943. szep tember 26-tól ok-
tóber 10-ig.)

Tisztelgés a kormányzóhelyettes előtt
Országszerte számos helyen állítanak emléket a  Horthy Miklós Nem-
zeti Repülőalap néhai elnökének, a  hősi halált halt Horthy István 
kormányzóhelyettesnek. Balaton új helyen kegyeletteljes ünnepség keretében 
leleplezték Kisfaludi Strobl Zsig-
mond Ad Astra című művét, egy 
felfelé emelkedő fiatal férfit ábrá-
zoló szobrot. A  tábori szentmise 
után a  repülőalap gépei írtak le 
tiszteletköröket, leventezenekarok 
játszották a Himnuszt, majd a Bala-
toni Sportfejlesztő Bizottság elnöke 
tartott avatóbeszédet evezőlapátos 
leventék sorfala mellett. Budapes-
ten Gách György szobrászművész 
alkotását, a  kormányzó he lyet tes 
bronz arcmását vitéz Lukács Béla 
miniszter leplezte le a  repülő-
alap Erzsébet téri székháza előtt. 
Ugyancsak ő avatta fel Zenta városában a vitéz nagybányai Horthy Istvánnak 
emléket állító művet, Zentai Tóth István szobrászművész alkotását.

Borostyánkő
A budapesti Nemzeti Szalonban különleges kiállítás nyílt a Német–Magyar 
Kereskedelmi Kamara szervezésében. A borostyánkövet mint az iparművé-
szet különleges anyagát bemutató tárlat ékszereket, dísztárgyakat, versenydí-
jakat és ereklyéket tár a látogatók elé. Nagy Frigyes császár írókészlete mellett 
látható Mohamed próféta borostyánkőből készült olvasója is. A borostyánkő 
ősidőkben elhalt erdők gyantája, melyet a  jégkorszak gleccserei toltak dél 
felé. A nemes anyagot már a föníciaiak is nagyra becsülték. Az iszlám külö-
nösen sokra értékelte, és a középkori mágia is használta. Nagy Frigyes csá-
szári bőkezűségében egy egész borostyánkő szobát ajándékozott Nagy Péter 
cárnak. A kiállított anyagot csodálatos színgazdagság jellemzi. Láthatunk egy 
középkori vitorlás hajót is. A  260 kg súlyú műremeken készítője két évig 
dolgozott. A legérdekesebb egy borostyánkő zárvány, áttetsző anyagában sok 
millió éve élt rovarok és növényi részecskék maradtak fenn. (Borostyánkő 
– a tenger aranya, Nemzeti Szalon, megtekinthető volt 1943. szeptember 
21-től október 20-ig.)
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a hol komor és szigorú, hol ját-
szi könnyedséggel villódzó, de 
önmagával mindig kíméletlen 
Vajda júlia és a világképíró, asz-
ketikus életű Vajda Lajos mint-
egy húsz évvel első közös kiál-
lításuk után újból láthatók. És 
megint az  erdész Galériának 
köszönhetően nyílt szentend-
rén közös kiállításuk. mintegy 
negyven kép a minden értelem-
ben nagy művekből.

Mitől több ez a  kiállítás egy mű-
vészházaspár tárlatánál? Attól, 
hogy a  Vajda házaspár: két kutató 
művész. És attól, hogy Szentendre 
az otthonuk, a szellemi otthonuk.

Kutatás, mozgalom, közösség

A sors különös játéka folytán a Za-
laegerszegen született Vajda Lajos 
Szerbiában telepszik le, majd a csa-
lád a  szerb múltú és részben szerb 
jelenű Szentendrére költözik. A kis-
város a  maga hét pravoszláv temp-
lomával, különleges fekvésével 
az 1920-as évekre amolyan Pont-
Avenné vált.

Vajda itt is kutat. Bartókék példá-
ját követve népi motívumokat gyűjt 
Korniss Dezsővel, hogy a  gyűjtött 
anyagot – talán még Bartóknál is 
tisztábban – szellemmé teremt-
se. Korniss-sal még a  Képzőművé-
szeti Főiskolán kötött barátságot. 
Hetedmagukkal (Hegedűs, Kepes, 
Schubert, Trauner, Veszelszky) ők 
alkotják a  „bőbeszédű posztimp-
resszionizmussal” szemben a való-
ban Új Progresszív Művészek cso-
portját s jutnak el a főiskoláról való 
kizárásuk után Kassák elkötele-
zett, kutató-avantgárd Munka-kö-
rébe. Korniss-sal a  hagyomány és 
modernitás, Kelet és Nyugat közöt-
ti hídverést célul tűző, ún. „szent-
endrei program” jegyében kutató- 
és gyűjtőútra indulnak. Mintegy 
húsz évvel később, egy világégés 
után ugyanezt a célt tűzi maga elé 
a  modern képzőművészeket tömö-
rítő Európai Iskola, amelynek Vajda 
a vezérlő csillaga, Vajda Júlia pedig 
egyik kimagasló alakja.

Vajda még a Munka-körben isme-
ri meg Szabó Lajost, aki egész rö-
vid életének jelentős állomásain ott 
van, s akivel még halálos ágyán is 
a „modern piktúra kérdéseiről” be-
szélget. Szabó a  Munka-körből ki-
lépett fiatalok egyik szellemi ve-
zetője lesz, aki a  marxizmustól 
jutott el a  barátjával és munkatár-
sával, Tábor Bélával kidolgozott 
biblicizmusig.

Richter Júlia – aki rövid megsza-
kítással Vajda Júliaként élt és al-
kotta meg egyedülálló oeuvre-jét s 
próbálta feléleszteni, életben tarta-
ni férje hatalmas művét (ez utóbbi 
sajnos még ma is aktuális föladat) 
– Pozsonyból érkezik. A  koplaló, 
vagy a  társaság kedvéért oda járó 
művészeket (Ámos házaspár, Bálint 
Endre, Barta Éva és mások) táplá-
ló OMIKE (Országos Magyar Izra-
elita Kulturális Egyesület) menzá-
ján ismerkedik meg leendő férjével. 
Addigra Szentendre – Bálint End-
re révén – már Júliának is szelle-
mi otthona. Itt ismerkednek meg 
a költő és művészettörténész Mán-
dy Stefániával, a hű és belülről ér-
telmező baráttal, a  máig egyetlen 

Vajda Lajos-monográfia szerzőjé-
vel. Szabó Lajoson, hármójuk mes-
terén és barátján keresztül megis-
merik Tábor Bélát, Mándy későbbi 
férjét. Szabó Lajos 1956-os disszi-
dálása után részben a  vele folyta-
tott beszélgetések ihletik Vajda Jú-
lia ecsetjét.

A művészet mint kutatás és 
leképezés

„Az áldozat az  anyag szellemmé 
teremtése” – mondja Tábor Béla, 
és Vajda Júlia is egész életében 
ezért küzd. De azt is tudja, hogy 

az anyagtalant csak az anyagon ke-
resztül lehet megfogalmazni, ezért 
keresi azokat az alakzatokat, ame-
lyek az  anyag absztrahált formái: 
„Erős tömegek, szilárd formák, 
erős színek, kontrasztok után vá-
gyok. Formák! Szín-, vonalelképze-
léseim vannak… négyszög, három-
szög, kőforma, igen a  kőforma az, 
amely szilárd képzeteket közvetít s 
közben se nem kör, se nem négy-
szög, a kő a lekerekített geometria. 
Az  organikussá lett geometria” – 
írja 1969-es füzetében.

A Kör gömbbel az  egyik össze-
foglalása annak, amit itt megfogal-
maz. A  követ itt a  Nap és a  Hold 
képviseli, két – egy nagyobb és egy 
kisebb, de nem koncentrikus – kör. 
A  kapu a  Holdat közrefogja, a  Na-
pot pedig „átszakítja”, s a kékjével 
távlatot teremt. És ezzel átszakítja 
a képsíkot is, ettől „nő meg egy di-
menzióval”. Ettől nő folyamatosan. 
Ha jobban szemügyre vesszük, bal-
ról jobbra fölfelé egyre gazdago-
dó dimenziók nyílnak. A  mélysé-
get a  forma, a  színkompozíció és 
a  jelentés együtt adja. A  fönti ég 

és a lenti tenger kapu-kékjét, akár-
csak a Holdat, egy vízszintes hasítja 
ketté. A kapu által nyitott messze-
ség horizontján nappal és éjszaka, 
lent és fent, közel és távol, Észak 
és Dél vibráló érintkezését-távolo-
dását eleveníti meg ez a  rezzenet-
lenül nyugodt kép.

Vajda Lajos Csúcsos hegy című 
szénrajza még nem a  vészkorszak 
rettenetét idézi, még nem sűrűsö-
dött kibogozhatatlanná. A  háttér 
hiánya itt is azt a funkciót tölti be, 
mint a  szentendrei vonalrajzokon, 
ahol letisztult formájú házakat, lo-
vakat, utcarészletet, templomokat 
látunk. Ám egyik sem absztrakció, 
a  ház = ház, a  templom = temp-
lom, laknak és imádkoznak benne. 
Csakhogy nem valakik, hanem azt 
mondják el magukról, hogy „te itt 
laksz, itt imádkozol”. Te: a néző, aki 
éppen akkor a kép előtt állsz. Ilyen 
ez a hegy is. Nem valahol van, ha-
nem ez itt a hegy: a hegy-ség. Ezt 
húzza alá a rajzolata is. A szemünk 
láttára születik. 

Ahogy Vajda Júlia mondja: a rajz 
„jelenti az  első mozgást… olyan 
ez, mint mikor az  embrió meg-
mozdul”. A nemlétből a  létbe hul-
lás és a  létbe akarás. A  létben pe-
dig az elemek, amelyek közt a harc 

folyik: a  lágyan hullámzó vízszin-
tes, a képsíkhoz képest kívülről be-
úszó, kissé támadó lény, és a min-
denek fölött uralkodó hegy és 
ellenlábasa, a hurok. A női és a fér-
fi elem csupa-erotikus harca zajlik 
a szemünk előtt.

Az ember nekitámad a  valóság-
nak, alakítja, és nem szolgálja. „Ke-
ressük az  osztópontokat… ahol 
a  valóság megtámadható… a  ben-
nünk levő impulzusoknak és szük-
ségleteknek megfelelően – mondja 
Szabó. – Osztani csak túlerővel le-
het… van mit osztani, mert az egy-
ségesből indulunk ki.” Ez a művé-
szi magatartás jellemzi a két Vajdát. 
Ez az  erő persze sokszor megbi-
csaklik az  ember saját gyenge-
ségén, a  környező világ kímélet-
lenségén – ilyenkor szakad rájuk 
a mindkettőjüket jellemző magány, 
holott mind a  ketten, mint láttuk, 
közösségben éltek. 

Olyan közösségben, amelyet 
mozgalom, szellemi mozgalom és 
közös nyelv tart össze. (Megtekint-
hető szeptember 30-ig.)

HorvátH ágneS

Erdész Galéria, Szentendre

Kettős Vajda-kiállítás

Vajda Júlia: Kör gömbbel, 1979
akril, farost, 61×61 cm

Vajda Lajos: Csúcsos hegy, 1939
szén, papír, 62,5×94,5 cm
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Beszélgetés Angel Judittal, a tranzit.sk vezetőjével

Elvegyülni a szcénában és proaktívnak lenni
Két éve vette át az  erste ala-
pítvány által támogatott, öt or-
szágban jelen levő tranzit pozso-
nyi részlegének vezetését angel 
judit magyar kurátor. aradon 
született, bukarestben végzett, 
dolgozott romániában, magyar-
országon, ösztöndíjjal hosszabb 
ideig tartózkodott ausztriában 
és az  egyesült Államokban. 
a  tranzitnak új helyszínt talált 
a városban, szó szerint közelebb 
a szlovák művészeti színtérhez, 
és a kiállításokról a tudástransz-
ferre, a  beszélgetésekre, inter-
akciókra tette át a  hangsúlyt 
(http://sk.tranzit.org/). Leül-
tünk, hogy az  elmúlt két évről 
beszélgessünk, de persze első-
ként a jelenlegi szlovák, magyar 
és román szcéna összevetésébe 
ugrottunk fejest.

– Milyen hasonlóságokat és különb-
ségeket látsz a három színtéren?

– Úgy érzékelem, hogy Szlovákiá-
ban a  hatalmon levők konzerva-
tivizmusával kell leginkább meg-
harcolni, miközben a  szakmában 
is sok a konzervativizmus. Kassán, 
a  2013-as kulturális fővárosi év so-
rán a  „kulturális ipar” fogalommal 
sikerült áttörést elérni. Nyilván hoz-
zátették, hogy nem szimpla neoli-
berális pénzcsinálás ez – minden-
esetre a  művészetet illető nagyon 
konzervatív látásmódot így sikerült 
oldani. Szlovákia helyzete jobban 
hasonlít Romániáéhoz, mint Ma-
gyarországéhoz – nem a pillanatnyi 
magyar helyzetről beszélek, hanem 
az  elmúlt évtizedekről általában. 
Például az  NKA szlovákiai megfe-
lelője még csak most van kialaku-
lóban. A minisztériumtól független 
kultúratámogatás, a  pályázati ala-
pú, szakmai döntéshozatalra épülő 
támogatási gyakorlatok egyáltalán 
nem egyértelműek. Romániában 
már éppen megvalósult ez a forma, 
de Szlovákiában még csak most ala-
kul. A  minisztériumi működés pe-
dig éppolyan abszurd, mint a romá-
niai. Ősszel írják ki a pályázatokat, 
döntés májusban, pénz szeptember-
ben, úgyhogy a projektek megvaló-
sítására gyakorlatilag négy hónap 
jut. Pozsonynak is vannak kultúrára 
költhető pénzei, de az  elosztásban 
itt sem túl professzionális szempon-
tok uralkodnak. Kevés pénz marad 
arra, hogy NGO-k, intézményen kí-
vüli szereplők között elosztható le-
gyen. Működik egy kezdeménye-
zés, a  KU.BA (Kultúrna Bratislava), 
amelyet az A4 központ fog össze, és 
megpróbálja képviselni az  intézmé-
nyen kívüli szereplőket: igyekszik 
megértetni a  várossal a  demokrati-
kusabb és szakmaibb elvek fontos-
ságát a közpénz elosztásában.

– Hogy látod ebben a helyzetben 
a tranzit helyét és szerepét?

– Elsősorban a  hiányosságokat 
és a  szükségleteket igyekszem fel-
mérni, és a  tranzit programját úgy 
összeállítani, hogy ezekre reagál-
jon. Úgy vettem észre, a művészet-
tel kapcsolatos elméleti tudás terén 
nagyok a  szükségletek. A  kuráto-
ri ismeretek is elég rosszul állnak. 
A kortárs művészeti diskurzusok te-
rén is van mit csinálni. Ezeket a hiá-
nyokat szeretném csökkenteni, de 
a  tranzitnak nem lehet az  a  dolga, 
hogy megcsinálja azt, amit a  szín-

térnek magának kellene. Ehe-
lyett együttműködéseket, part-
nerségeket kell kialakítania, 
közös folyamatokat beindítania. 
Ősztől a  pozsonyi Kunsthalle 
elindít egy kurátori képzést, 
ami inkább a  gyakorlati teen-
dőkre helyezi a hangsúlyt, pél-
dául hogy miként kell egy pro-
jektet végigvinni. Az  ilyesmi 
– bár hasznos – minket kevés-
bé érdekel, inkább a  látásmó-
dot, a  perspektívát szeretnénk 
kinyitni. Megmutatni, hogy 
a XXI. században a művészetet 
nem elegendő csak művészet-
elméleti és történeti irányból 
megközelíteni. 

– Meglepő, amit mondasz, mert 
elég messziről kell kezdened. Po-
zsonyról azt szoktuk gondolni, 
hogy Bécs, Prága, Budapest közel-
ségében speciális helyzetben van, 
és naprakész kapcsolatban a  leg-
frissebb történésekkel. Nincs így?

– Amikor a  tranzit-projektekhez 
partnereket keresek, akkor azért 

azt látom, hogy az  alternatív szel-
lemiségűek nincsenek sokan. Szűk 
ez a  kör. De csak idő kérdése, és 
ez változni fog. Bécs egyórányira 
van, egyre többen járnak oda nem-
csak kiállításokra, de előadásokra 
is. A  probléma az, hogy a  kortárs 
művészet diskurzusai csak elvét-
ve, nem pedig konstans és felépített 
módon vannak jelen. Az intézmény-
kritika, a  politizáló művészet elter-
jedtebb, de például a feminizmussal 
vagy a  posztkolonializmussal igen 
kevesen foglalkoznak.

– Furcsa helyzetben beszélge-
tünk, mert Magyarországon éppen 
most szüntetik meg a  kurátorkép-
zést, legalábbis mesterszakon. Te-
hát nálunk is visszalépés lesz. De 
te, ott, min méred le a sikert? Egy 
formálódó közegben miként mérhe-
tő a hatásfok?

– Mi is formálódunk. Mindenkép-
pen pozitív, hogy a két év alatt meg-
változtattam a  tranzit modelljét és 
helyszínét. A korábbi hely tíz évvel 
ezelőtt sikeres volt, de később már 
nem működött igazán jól. A  belvá-
rostól viszonylag messze volt, a  re-
pülőtér környékén, egy régi cement-
gyárban, ahol műtermek is voltak. 
Mikor odaérkeztem, a  művészek 
kezdtek a központba költözni, egyre 
elszigeteltebb lett a hely – a megnyi-
tókra még eljöttek, de egy beszélge-
tést már nem mertem volna odavin-

ni. Kényelmes élet lett volna, évente 
négy-öt kiállítással, egy-két könyv-
vel, de nekem nem ez a  feladatom. 
El kell vegyülni a szcénában, és pro-
aktívnak kell lenni. Ezért oda akar-
tam vinni a tranzitot, ahol közelebb 
lehet a  történésekhez. Egy vélet-
lennek köszönhetően találtam meg 
a  helyet: egy építész tulajdona, aki-
nek műterme volt itt. Négy kisebb 

helyiségből áll, 125 négyzetméter az 
egész, de projektkiállításoknak, be-
szélgetéseknek, előadásoknak, work- 
  shopoknak megfelel. Ha pedig na-
gyobb kiállítást szeretnénk csinálni, 
ahhoz megkeressük a teret.

– Bejött a számításod?
– Tavaly szeptemberben kezdtünk 

az új helyen, és úgy érzem, megér-
te megtenni ezt a lépést. A megnyi-
tókra hagyományosan sokan járnak, 
a többi program esetében azon mú-
lik, kik a résztvevők. Nem is annyi-

ra a  téma, hanem a  személyek 
vonzók, különösen ha helyi sze-
mélyiség szólal meg. A legutób-
bi kiállításunk Ján Budajé volt, 
ő a hetvenes években volt aktív, 
1989-ben abbahagyta, és ma 
politikai pályán mozog. Az  ő 
két előadása komoly érdeklő-
dést keltett. Ami a külföldi elő-
adókat illeti, változó a kép. Telt 
ház volt Ciprian Muresan elő-
adásán, melyet a  Nemzeti Ga-
léria kávézójában rendeztünk. 
Őt a  Németh Ilona által veze-
tett, a  képzőművészeti egyete-
men belül működő IN Studióval 
közösen hívtuk meg. Más eset-

ben kevesebben jönnek, ha külföl-
diről van szó. Kivétel volt Catarina 
Simao portugál művész kiállítása, 
ami iránt sokan érdeklődtek, holott 
pont abba a  posztkolonialista dis-
kurzusba illeszkedett, amit elvben 
kevesen ismernek még. Sikeres lett 
az  Art Has No Alternative (A mű-
vészetnek nincs alternatívája) című 
kiállítás is, amelynek Somogyi Haj-
nalka volt a  kurátora. Ezen vagy 
nyolcvan művész szerepelt Kelet-Kö-
zép-Európából, a  volt kommunista 
blokkból. Egyszerű és ütős koncep-
ció volt, érthető kommunikációval; 
ez bejött, és vonzotta az embereket. 
Hozzátenném azért, hogy az érdek-
lődés, bár fontos, nem az  egyedüli 
mérce. Legalább olyan fontos a  tu-
dástranszfer megalapozottsága és 
kölcsönössége. Lépéseket teszünk 
ebbe az  irányba is, két könyvünk 
jelent meg Daniel Grún szerkeszté-
sében, a harmadik a bécsi OCU-val 
(Office for Cognitive Urbanism) elő-
készületben, ősszel pedig egy művé-
szet és oktatás témájú nemzetközi 
szimpóziumot szervezünk. Ami ta-
lán a legjobban esik, az, hogy a he-
lyiek értékelik a tranzit nyitott szel-
lemiségét.

– Azt már értem, mit tud a tran-
zit bevinni ebbe a közegbe. De mit 
kap a tranzit és mit kapsz te szemé-
lyesen ettől a közegtől?

– Nem direkt válasz a  kérdésed-
re, de én most tanulom az  igazga-
tás vagy a  vezetés mesterségét, és 
ez nagyon jó lehetőség. Angolul kell 
kommunikálnom mindenkivel, de 
az  angol azért nincs annyira elter-
jedve a művészeti színtéren. Azt lá-
tom egyébként, hogy sokan cseh 
nyelven olvasnak, tájékozódnak, 
Csehországban sok minden megje-
lenik a  kortárs művészet diskurzu-

saiból. Igyekszem követni a  szcé-
na alakulását, fejlődését, közben 
pedig próbálom összehasonlítani 
mindazzal, amit Romániában, Ma-
gyarországon vagy Ausztriában ta-
pasztaltam. Éppen a  hálózatkutató 
Barabási Albert László Behálózva 
című könyvét olvasom, és azon töp-
rengek, hogy tulajdonképp semmi 
probléma nincs azzal, hogy az em-
berek kis, zártabb világokban élnek, 
mert ilyen a társadalom, az egész vi-
lág kis csoportokra oszlik. A kis cso-
portok között viszont vannak ösz-
szekötők, és az, hogy a  csoportok 
hogyan állnak az összekötőikkel és 
az  összekötőknek milyen más kap-
csolódásaik vannak – na, ez az, ami 
igazán fontos. Kezdem látni, hogy 
a szlovák színtéren a csoportok kissé 
magukba zártan működnek. Rend-
szeresen interjúvolok művészeket, 
intézményvezetőket, kurátorokat, 
aktivistákat, elméleti szakembere-
ket: szeretném feltérképezni, hogy 
a művészet körüli emberek miként 
gondolkodnak. És mindig, amikor 
ahhoz a kérdéshez jutunk, hogy mi 
hiányzik, akkor az egymásra figye-
lést említik. Itt jöhet a  tranzit sze-
repe: mi összekötők tudunk lenni 
ebben a  hálózatban. A  művészetet 
mindig igyekszünk hozzákötni va-
lamihez: építészethez, urbanizmus-
hoz, szociológiához, politológiához. 
Az engem nem érdekel, hogy izolál-
tan csak a művészetről beszéljünk.

– Olykor Budapesten sem tu-
dunk túl sokat Pozsonyról. Eljutnak 
persze szlovákiai művészek ide, 
legutóbb az  OFF-Biennále prog-
ramjában ott volt Petra Feriancová, 
Martin Piacek vagy Svatopluk 
Mykita. Milyen minőségű kortárs 
művészettel találkozol a  munkád 
során?

– Kisebb a népesség Pozsonyban, 
kialakulatlanabb az intézményrend-
szer, más típusúak a hagyományok, 
kevesebb a magángaléria – sorolhat-
nánk a  különbségeket. De ugyan-
úgy megvannak a minőségi helyek 
és a minőségi művészeti közeg.

– A  magyarországi művészeti 
intézményrendszer drámai átalaku-
lása és tágabban a  politikai, társa-
dalmi élet radikális változásai meny-
nyire jelentenek témát az  ottani 
közegben?

– Ezt kevésbé tudom felmérni, 
mert a helyi sajtónak csak a magyar 
nyelvű részét értem. A politika iránt 
érdeklődő értelmiségnek van fogal-
ma arról, hogy mi történik a szom-
szédban, az itt élő  magyar művé-
szek, Németh Ilona vagy Juhász R. 
József reflektálnak is erre, de a mű-
vészeti közeget szerintem alapve-
tően jobban érdekli, hogy mi zajlik 
Bécsben, mint Budapesten. A nacio-
nalizmus az  egyik olyan kérdés, 
amelynek mentén a magyar helyzet 
érdeklődést kelt, vagy újabban a me-
nekültkérdés – merthogy ezek ott is 
problémát jelentenek. A  művészeti 
intézményrendszer, vagy a kulturá-
lis politika, ha egy beszélgetésben 
előkerül, azért felkelti az  érdeklő-
dést. Az OFF-Biennále például olyan 
fejlemény volt, ami nagyobb vissz-
hangot keltett, és ennek kapcsán 
az emberek megpróbálták értelmez-
ni azt, ami a magyarországi kultú-
rában, társadalomban és politiká-
ban zajlik.

nAgy gergely

Portré

a helyiek értékelik a tranzit nyitott szellemiségét
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Art Has No Alternative, 2015. január
Kurátor: Somogyi Hajnalka

Ján Budaj előadása, 2015. július 15.
Kurátor: Mira Keratová
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Beke László Elképzelés című 1971-es 
projektje a  XX. század magyar mű-
vészetének kivételes alkotása. Leg-
fontosabb is lehetett volna talán, ha 
időben kellő nyilvánosságot kapva 
ki tudja fejteni hatását. Művészi er-
gonómiájának, vagyis annak, hogy 
a  lehető legszerényebb eszközök-
kel valósította meg gondolatgerjesz-
tő fukcióját, most is híve vagyok. 
Ha ma – az 1980-as években felka-
pott „less is boring” jelmondat után 
– már nem egyértelműen érvényes, 
készítésének idején nagyon is az volt. 
És ez nem mellesleg még egy erényé-
re rávilágít: arra, hogy el-
kapta a  kellő (történeti) 
pillanatot, s az  alkotó(k) 
benne állt(ak) korában 
(korukban). Hogy a nyu-
gati művészetben a „piac-
ellenes attitűd” vezérelte 
elanyagtalanodás épp di-
vatban volt (sőt már épp 
kezdett túljutni csúcs-
pontján) – erről Beke jól 
tudott. S hogy az  avant-
gárd hazai láthatatlan-
ságában kézenfekvő volt 
alig látható matériák al-
kalmazása, a  látványos-
ság kényszerű kiküszöbö-
lése, az  nem más, mint 
hátrányból erény ková-
csolása. S hogy e kettő 
egybecsúszott – vagyis 
hogy az underground lét-
módból fakadó manifesz-
táció egyaránt megfelelt 
a  nyugati korszellemnek 
és a magyar „kommuniz-
mus kísértetének” – talán 
szerencse, talán tehetség 
kérdése. Az  Elképzelés 
2008-as publikálása tehát nagy öröm 
volt a  szakma számára (legyen elég 
Csanádi-Bognár Szilviának a Balkon-
ban – 2009/11–12. –, Dékei Krisztá-
nak a Revizor online-on – 2009. 11. 
04. – és Kabai Lórándnak a Prae.hu-n 
– 2010. 02. 12. – megjelent cikkére 
hivatkoznom).

Beke László 1971. augusztus 4-én 
levélben kért fel magyar művészeket, 
hogy vegyenek részt egy „kísérleti, 
tanulmányi és dokumentatív jellegű 
munkában”. A  projektet elindító le-
vél egyszerre volt a konceptuális mű-
vészet Beke-féle összegzése és a ma-
gyarországi recepció dokumentuma: 
„A MŰ = az  ELKÉPZELÉS DOKU-
MENTÁCIóJA”. Ezenkívül magyar-
országi kezdete volt a  konceptuális 
művészet által létrehívott alkotó-ku-
rátor tevékenységének.

A felhívásra 31 művész küldött 
A4-es lapokon munkát: szövege-
ket, rajzokat, fotókat, terveket – el-
képzeléseik dokumentációit. Beke 
összefoglalásában hangsúlyozta, 
hogy nemcsak konceptuális műve-
ket várt: „sokkal fontosabbnak lát-
szott akkor mindenféle olyan gondo-
lat, terv, ötlet összegyűjtése, amely 
egyébként nem valósulhatott volna 
meg.” A projekt, mely egy sor kitű-
nő alkotás létrehozására inspirált, 
maga is olyan konceptuális mű volt, 
amely továbbiak létrejöttét motivál-
ta. Ily módon jól megfelelt a koncep-
tuális művészet híres teoretikusai, 
Lucy R. Lippard és John Chandler 
által megfogalmazott elvárásnak: 
egy konceptuális mű vagy gondolat 
(idea) akkor jó, ha termékeny és elég 
nyitott ahhoz, hogy végtelen lehető-

ségeket sugalljon; közepes, ha kime-
ríthető; és rossz, ha már kimerült, 
vagy olyan kevéssé tartalmas, hogy 
nem vihető tovább.

A beérkezett művek közül Paue r 
Gyuláé inspirálta közvetlenül to-
vábbi munkák megalkotását. Pauer 
a konceptuális művészet már ismert 
stratégiáját alkalmazta, amikor le-
írókartonokat – mint dokumentu-
mokat – gyűjtött össze művészek-
től, s ezek a kartonok váltak – mint 
gyűjtemény – Pauer konceptuális 
alkotásává, egyszersmind Pauer – 
majd Beke – konceptuális művésze-

ti gyűjteményévé. „A KARTOTÉK 
AZ  EGYETLEN OLYAN OKMÁNY, 
AMELY A  MŰTÁRGY LÉTEZÉSÉT, 
AZONOSSÁGÁT HITELT ÉRDEM-
LŐEN IGAZOLJA!” – írta Pauer 
a művészeknek szóló felkérő levelé-
ben műve céljáról és gondolati alap-
járól. Pauer kartotékgyűjteménye 
nem egyszerűen katalógusfunkciót 
töltött be (mint L. R. Lippardnál, aki 
1969-ben és 1970-ben három kiállí-
tási katalógusát leírókartonokból ál-
lította össze), hanem humoros intéz-
ménykritikát fogalmazott meg.

Korántsem egyértelmű azonban, 
hogy ki a szerző, és mi a mű. Tekint-
hető úgy, hogy Beke László mint ku-
rátor 33 alkotó munkáját gyűjtötte 
össze (az egész csak egy kollekció) 
és állította ki (lakásában, 1972-ben). 
Csakhogy az  együttes nagyságren-
dekkel izgalmasabb, mint az  egyes 
művek puszta „összege”. Nem csak 
arról van szó, hogy a munkák nem 
egyenletes minőségűek (ez mindig 
így van), s hogy céljuk és műfajuk 
sem volt azonos. Árulkodó az  is, 
hogy a  gyűjtemény egészét jellem-
zendő a recenzensek néhány művet 
emeltek csak ki, nyilván különböző 
szempontok szerint; s nem elemezte 
senki végig a tárgyakat – csak Beke 
maga adott teljes áttekintést, cso-
portosította, értékelte az egyes alko-
tásokat. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy a  nem említettek szó-
ra sem érdemesek, hanem azt, hogy 
a 2008-as tekintet számára mi tűnik 
fontosnak (például a  Pécsi Műhely 
geometrikus tervei vakfoltra esnek). 
A művészek nélkül ugyan nem jött 
volna létre a kollekció, de a legtöbb 

egyéni teljesítmény önmagában – 
ma már – nem különösebben fel-
kavaró. Együttesük viszont a maga 
sokféleségével, a  szerteágazó ötle-
tek, a  rajzok és szövegek polifóniá-
ja révén különös, izgalmas és gon-
dolatébresztő. Maga a  teljes anyag 
– az  inspiráló felhívás aurája által 
összefogva – működik műalkotás-
ként, és azt Beke László mint (kurá-
tor)alkotó hozta létre. Ugyanakkor 
ez közös alkotás is: 34 ember műve.

Azzal a  képtelen felvetéssel, hogy 
mi lett volna, ha 1972-ben, szamiz-
datban megjelenik Beke kötete, utó-

lag legfeljebb az  Artpool 
A lehetetlen éve című pro-
jektjébe nevezhetnék be. S 
ha 1992-ben? Azt vizioná-
lom, hogy példányait mű-
vésznövendékek egymás 
kezéből tépik ki, rongyos-
ra olvassák, könyvtárakból 
ellopják… ahogy a  Hans 
Knoll megjelentette Joseph 
Kosuth-olvasóköny vet 
(1992!), mely már nemigen 
lelhető fel, s amelybe nem 
mellékesen épp egy Beke-
szöveg vezet be.

A művészettörténet szá-
mára az  Elképzelés-gyűj-
temény 2008-as kiadása 
h iánypótló volt. A könyv-
ben Beke tanulmánya után 
minden mű reproduk ciója 
és a művészek rövid élet-
rajza is szerepel – egy-
szerre katalógus és for-
ráskiadvány. A  2014-ben 
Imagination/Idea címmel 
(Beke ragaszkodik az  El-
képzelés Imaginationre 
fordításához) megjelent 

kötet heroi kus vállakozás eredmé-
nye; benne a 2008-ashoz hasonlóan 
a  művek fac simile kiadását kapjuk, 
csakhogy mindezt angol fordítással 
megduplázva, s ha lehet, még szebb, 
elegánsabb formában és papíron, 
az életrajzok javítottak, bibliográfiai 
adatokkal bővítettek, s mindez egy 
Beke László-interjúval van megfejel-
ve (Szakács Eszter készítette).

Mindazonáltal kissé megkésett-
nek, egyszersmind a  2008-as ki-
adáshoz közelinek tűnik (még ak-
kor is, ha én – a  konceptualizmus 
iránti elfogultságomból adódóan 
– csak lelkesedni tudok érte). De 
mihez képest is? Nem a  nyugati 
konceptualizmushoz való megké-
settségen siránkozom öngyarma-
tosító attitűddel, hanem a  – fent 
megpedzett – magyarországi idő-
számításhoz képest állítom ezt. 
No, de nem is magyar fogyasztók-
nak szól ez a  könyv, hanem a  glo-
bális piacnak, minthogy a  kon-
ceptuális művészet ma világszerte 
felkapott, a  klasszikus konceptuá-
lis alkotások minden komoly (köz)-
gyűjteményben előkelő helyet fog-
lalnak el. 

S e felemelkedésnek még a  pe-
riférián is érzékelhettük hatását 
– például az  OFF Biennále idejé-
re megnyitott ex-MEO nagyszabá-
sú Bookmarks című kiállításán. 
(Imagination/Idea. The Beginning 
of Hungarian Conceptual Art. The 
László Beke Collection, 1971. Ed. 
Dóra Hegyi, Zsuzsa László, Eszter 
Szakács, tranzit.hu, JRP/Ringier, 
ERSTE Stiftung, 2014.)

tAtAi erzSébet

Máriás István aka Horror Pista katalógusa

Élre vasalt profizmus helyett
A Latarka Galériában szeptember 8-án mutatják be Máriás István (Hor-
ror Pista) Egotrip című albumát. A kiadványt kézbe vevő érdeklődőnek 
az okozza majd az első meglepetést, hogy egy kivitelében igényes, tartal-
milag – mind a szövegeket, mind pedig a reprodukciókat tekintve – szín-
vonalas, kétnyelvű könyve jelenik meg egy alig harmincéves művésznek. 
Másodszor azon lepődhet meg, hogy a kiadót keresve nem talál egyebet, 
mint a művész logóját. Az impresszumban pedig megbizonyosodhatunk 
róla: szerzői kiadással van dolgunk. Máriás ugyanis azzal ünnepelte 30. 
életévének betöltését, hogy eddigi munkássága összegzéseként kiadott 
egy albumot. A  kiadvány számos erénye közé egyedül a  spontaneitást 
nem sorolhatjuk, mivel nyolc évig készült. A művész számos, két-három 
példányos próbamunka után szánta rá magát ennek a  270 példányban 
kiadott könyvnek az összeállítására.

Nem állt mögötte sem galéria, sem mecénás, sem NKA-támogatás. Ha-
gyományos értelemben véve tehát nem állt rendelkezésére forrás. Máriás 
azonban másfajta fizetőeszközzel egyenlítette ki a felmerülő költségeket: 
a  katalógusban megjelent szövegek szerzői (Szarvas Andrea, Nemes Z. 
Márió, Csizmadia Alexa, Veress Dani, Győrffy László), a fordítók (Adele 
Eisenstein, Kalmár György), a fotós Talabér Géza, a reprodukciók készítői 
(Szombat Éva, Fűzfa Péter, Bugovits Anikó), a  grafikai szerkesztő Stark 
Attila, sőt a nyomda (Pátria – Dombrádi Olivér) is Horror Pista-művekért 
működött közre. Beuys egyenlete, mely szerint művészet=tőke, nehezen 
nyerhetne ennél meggyőzőbb igazolást.

Sára Sándor operatőr, filmrendező szereti emlegetni, hogy Hollywood 
azért van tele magyarokkal, mert mi egy darab madzaggal, vagy más kéz-
nél lévő alkalmatossággal is megoldjuk azt, amit más csak csúcstechniká-

val tud, illetve hajlandó. 
Így jött létre az  Egotrip 
is. Máriás szétnézett, mit 
tudna hasznosítani, hogy 
megvalósítsa régi álmát.

A könyvet forgatva en-
nek folyományaként va-
lóban érezhető egyfajta 
vallomásos, bensőséges 
jel leg, amelynek szinte jót 
tesznek az apró hibák. Élre 
vasalt profizmus helyett 
szívvel-lélekkel épített kis 
birodalmat találunk. Lubic-
kolhatunk a felkért szerzők 
alapos, de közvetlen hangú 

elemzései között. Veress Dani eligazít minket az alkotó művészeti színtéren 
való pozicionálásában, Nemes Z. Márió pedig bennünket pozicionál Horror 
Pista művészetén keresztül: „A bizarr jelenetek természetes bájjal egyensú-
lyoznak a komikum és a tragikum között, amelynek alapja mégis a félelem 
marad. Az apokalipszistől, a szánalmas és fenséges élet gyönyörű nyomorától 
pedig csak ez a mindig felbukkanó, kéjes kacaj, titkos, nem titkolt jóleső mo-
soly jelent megoldást, menthet meg minket, »nevetni tudó állatokat«, az em-
bereket.” (Posztmagyar barbárság)

A változatos stílusban íródott tanulmányokat reprodukciók, műterem-
enteriőrfotók, installációk makrói választják el. A szövegek és képek kö-
rül parányi tollrajzok bukkannak fel, mint unalmas tanórákon a margóra 
firkált kis mesterművek. De találunk kottát, négyzetrácsos papírra készí-
tett, banális filcrajzokat, és emlékkönyvek ismeretlen szerzőinek tovább-
fejlesztett munkáit is.

Technikai adatokat sajnos hiába keresünk az egyes fotók alatt, azokat 
egy kis regiszterben tudjuk kikeresni a könyv végén. Ez némileg nehéz-
kes megoldás, de az  effajta részletek helyretételében nem volt szakmai 
segítsége Horrornak. Csakhogy az Egotrip nem is kimondottan a szakkö-
zönség számára készült, hanem a fogyasztás egy primerebb, gyermekibb 
módjára tart igényt.

A dolog minden romantikáján túl azonban Máriás mint könyvkiadó 
mégis azzal teszi spiccre a  labdát, ahogy éveken át dédelgetett tervét 
a ma adott körülmények között materializálta. Vannak, akik szerint ez 
így egészséges, arra gondolva, hogy az állam kultúrafinanszírozó szerepe 
megkérdőjelezhető. Az Egyesült Államokban az 1960-as évektől kezdve 
számos formában jelentős összegeket fordítanak a művészetek szponzo-
rálására, a kortárs művészetben át is vették az államtól a vezénylőpálcát. 
Az angolszász országokban a vezérelv a művészeti piacot ösztönző adó-
környezet kialakítása. Európa számos országában az intézményrendszer 
és/vagy kulturális oktatás fejlesztésének irányából közelítenek a feladat-
hoz. Míg hazánkban a  felsorolt modellek közül egyik sem látszik reali-
zálódni, addig Máriás nem vár arra, hogy bárki is a hóna alá nyúljon, és 
felbukkan az Egotrip egy láthatatlan dimenzióból, hogy igazolja annak 
voltát. Horror Pista örök renitens magatartása és keményfejűsége meg-
hozta gyümölcsét. Ahogy Győrffy László fogalmaz a kiadványba írt szö-
vegében: „Pista nem adott jó választ a Tanítónő kérdésére, de a Tanítónő 
lárvaarcára sincs megfelelő válasz...” (TRANSylvania Flash) Míg többsé-
günk a helyes kérdésen elmélkedik, Máriás István kivágja az ő csattanós 
feleletét az összes lehetséges kérdésre. Az Egotrip ezért nemcsak a mű-
vész eddigi munkásságának summázata, de egzisztenciális paradoxon 
is: ott van, ahol tudomásunk szerint (még) nem lehetne. De akárhogyan 
keletkezett is, remélhetőleg eredményesen fogja szolgálni Horror Pista 
érvényesülését a szélesebb szcénában. (Egotrip. Máriás István aka Horror 
Pista, szerzői kiadás, Budapest, 2015)

kozák zSuzSkA

Könyv

Az 1971-es Beke-projekt új kiadása

Képzelet / elképzelés
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(folytatás az 1. oldalról)
Ráadásul a  cím – Polgári Magyar-
ország – meghökkentő konkrétsá-
gával a mai Magyarország politikai 
elitjének legabszurdabb szólamát 
visszhangozza. De a Birkást torkon 
ragadó érzés, a ’68-as, radikális bal-
oldali mozgalmakkal együtt léleg-
ző „kamaszos vadság” és „teljes 
hiábavalóság” a  letűnt Kádár-rend-
szerről szól, egy életérzés felrázó 

dokumentuma éppúgy, mint Zuzu 
ide társított, 1978-as, fiatal fotói. 
A  tárlat másik állítása és végpont-
ja, a  Polgári Magyarország 2015-
ös változata – A populista odaliszk 
mindenre tudja a  választ – kifeje-
zetten erre az alkalomra készült el.

Minden, ami a két tételfestmény 
között koncepcionális módon húzó-
dik, valami mély és fájdalmas irány-
ba tereli a  gondolatainkat, mert 
a múlt és jelen mégoly váratlan ta-
lálkozása egy bizonyos életkorban 
(az emberélet útjának a felén is túl 
– ahogy mondani szokás) mellka-
sunkat összeszorító, egzisztenciális 
szorongással tör ránk. S mivel ezen 
a kiállításon semmi sem véletlen – 

amennyiben Birkás minden kiállí-
tása alkalom az életmű darabjainak 
új összefüggésekben való láttatá-
sára –, már ismert művek is az  is-
meretlenség, a meglepetés izgalmá-
val tűnnek fel az 1973-as kép által 
megnyitott tágas térben, miközben 

az  életmű belső dinamikáját felfe-
dő finom elmozdulás is látszik ezen 
a kamaratárlaton.

A galéria első szobájában, a Zuzu-
képek kontextusában kapott he-
lyet Az  egyetemesség üres formája 
(2013) újabb változata is, ami még 
az  egy évvel korábbi, a  sajtófotó–
festmény–szöveg között folyó me-
diális vitában transzformálódott. 
Az  éles fények, a  konkrét helyekre 
utaló tereptárgyak elmosódó szélek-
ké, a konkrét tér határ menti senki 
földjévé, alulexponált szürkezónává 
változnak, az arcokon a lemenő nap 
fénye egy utolsót villan, a  felületen 
úszó egyenes szövegsorok egy kerí-
tés drótjaiként feszülnek az  arcok-
ra, félelmetesen igazolva a kiszolgál-
tatott, magukra maradt menekültek 
jelen való eseményeit.

A leíróból belsővé tett tekinte-
tek mentén lépünk át a  követke-
ző képi egységre. Az  önarcképek-
be bújtatott fraternité rezignáltabb 
forradalmi eszménye képződik meg 
a  szentek, barátok, lélek-rokonok 
társaságát keresve, amely hol szol-
gálatban, baráti ölelésben, fejtől-
lábtól alvásban, résztvevő érintés-
ben nyilvánul meg (Szent Jeromos 
és egy faszent, 2013; Boldog Eigil és 
egy szent, 2013; Szent Szalamanész 
és egy angyal, 2014; Szent Remi-
giusz és Szent Amandusz, 2013). 
A  papír (és a  bőr) érintésének tak-
tilis vonzalmai a  cím nélküli ak-
varellekre úsznak át, amelyekből 
utolsó a pszichoanalitikus „eredet-
vidéket” is felvillantó lap – anya, 
gyermekkel a fürdőkádban.

A következő teremben, a Populis-
ta odaliszk láttán már az „elszólás” 
radikalizálódása is értelmezhető. 
Zavarba ejtő kép ez, de vigaszta-
lásul: Dürer meztelen önarcképe 
– az  emberi test arányainak ürü-
gyén – is az. S még inkább zavarba 
ejtő, amikor a meztelen, feltárulko-
zó akt a  tekintetünket keresi. Bir-

kás látszólag megbékélt tekintete, 
a  meleg vízben elengedett tagok, 
a  modernizmus számtalan rácso-
zatát visszhangzó színes csempék 
a  révbe ért polgár mondén pátosz-
formáját lüktetik ezerrel. 

A  tétel-festmény illuzionisztikus 
keretjátéka azonban óvatosság-
ra int. A művészettörténet számos 
allúzióját felvállaló festményben 
a populizmus magyarázatra szoruló 
fogalom. „A populizmus egy ideo-
lógiáktól független politikai tech-
nika” – siet a segítségünkre Birkás 
a kép értelmezésében, s mint ilyen, 
a manipuláció eszköze is. Mindeh-
hez mellékeli az  odaliszk-tematika 
reprodukciókban szemlére tett vál-
tozatait is, ahol a Birkás-akt változó 
helyszínek és idézetek előtt pózol.

Az előző képek intimitásával 
szemben az új festmény már mére-

tében is harsány kitárulkozás. De 
biztos ez? A  téma maga az  intimi-
tás. A XIX. században a művészetek-
ben jártas háremszolga erotikus zsá-
ner lett a  begyűrűző orientalizmus 
divatjával. Birkás is ebbe a bőrbe bú-
jik bele. Jobban mondva a sajátját vi-
szi a vásárra a populizmusra rímelő, 
plakatív és öniróniától sem mentes 
dekadenciával.

Majd látszólag éles váltással, az 
utolsó képen az észak-koreai diktá-
tornak katonaruhás párttársai mu-
tatnak a  szélesen elhúzódó hori-
zontra. Nem tudjuk, mi van ott: táj, 

gyár, vagy stadion; a jövő és a kép-
zelet a miénk – sugallja a festmény. 
A festő felcsavarja a színeket – kon-
geniális gesztus a téma reprezenta-
tivitásához –; az eredmény zavaró 
és metsző direktség, üresjáratban 
forgó szocreál élőkép.

Na de „Hol a  büszke és szabad 
Magyarország?” – kérdezhetnénk 
az  önmagával replikázó Karinthy 
Frigyessel. „Kérlek alássan… iga-
zán furcsa vagy… dolgozunk raj-
ta… én is… de az nem megy olyan 
hamar… az embernek élni is kell.” 
(Megtekinthető szeptember 26-ig.)

AknAi kAtAlin

A címet Krasznahorkai László Az ellenállás  
melankóliája című könyvéből kölcsönöztem.

Művészetek Háza – Csikász Galéria, Veszprém

A jövő alattomos, a múlt felidézhetetlen

A Szomorúság-parkban
Koncz Pál emlékének

Ezzel a képpel – amit a festője negyven éve nem 
látott, és most veszprémi kiállítása „mindent el-
rendező” nyitó darabjává és címadójává vált – idő-
közben én többször is találkozhattam tulajdonosa 
otthonában. Pál veszprémi lakásai és a  bennük 
vele együtt élő szerettei-társai az évtizedek során 
változtak, de ennek a különös, talán kettős festett 
kerete és a központi motívum, a portré fején lévő 
groteszk, lóhereszerű vörös cilinder miatt nyug-
talanító képnek az emléke minden látogatás után 
ott maradt egy darabig a memóriámban. A címét 
sosem kérdeztem, Pál sem említette. „Polgári Ma-
gyarország” – látom így utólag, elképedve.

Eddig könnyű volt a  dolgot elintéznem annyi-
val, hogy ez „egy jó darab”; de most, amikor a kép 
megfestése, 1973 óta először hagyta el a  tulajdo-
nost és aktuális otthonát, minden sorsszerűen ösz-
szekavarodott.

A festő, Birkás Ákos – Pál régi, nálam is régebbi 
barátja és egykori tanára – mottóként Jacques Brelt 
idézte a kiállításhoz írt magyarázó szövege elején. 
A  hatvanas évek lázadó énekes-költője, akinél 
a hol lírai, hol ádáz dalszöveg legalábbis egyenran-
gú volt a dallammal (érdekes: a festő nem is olyan 
régen számára fontos elméleti és politikai szövegek 
mágikus – mert valójában nem elolvasásra szánt – 
képi megidézésével kísérletezett), 1973-ban hajóra 
szállt, és elvitorlázott Francia Polinézia szigeteire. 

Meghalni tért vissza Párizsba (a kórházban, ahol 
meghalt, húsz éve dolgozik egy emigráns magyar 
orvos, Brel-rajongó és dalszövegei fordítója); de 
utóbb Hiva Oán egy másik festő, Gauguin köze-
lében temették el. 1978-ban, halála évében sokat 
hallgattuk akkori, félig francia anyanyelvű élettár-
sammal. Talán azért, mert – kimondatlanul is – 
jó lett volna nekünk is elvitorlázni innét, a képen 
a festő festett keretei által többszörösen idézőjelbe 
tett akkori, inkább csak az  önironikus képzelet-
ben létező „polgári Magyarországról”. Mentünk, 
de aztán leginkább maradtunk – és végül Brel 
elhallgatott nálunk is. „A szív megszakad: ezek 
a kamaszos vadság és egyben a teljes hiábavalóság 
szavai, sűrítve!” – írta most a  festő Az én utolsó 
vacsorám című Brel-dal dermesztő sorairól: „Az 
égbe köveket hajítva üvölteni: Isten meghalt…”

Az idén, a  kiállításra elkészült másik képen – 
amelynek címe Polgári Magyarország. A populista 
odaliszk mindenre tudja a választ – a festő széttárt 
lábakkal fekszik hanyatt egy kád vízben; az  ide-
gesítő motívum ezúttal a  párásan megcsillanó, 
csak a fél szemet látni engedő szemüveg: egyszer-
re félelmetes és nevetségesen bizarr, fontoskodó. 
A  „keret” itt az  eltúlzott-parodisztikusan tarka, 
merev, némileg megbillentett perspektivikus tér 
(fürdőszobacsempe); barokkos allúziók helyett 
most a De Stijl követőinek dekoratív, „túlságosan 
is színes” világa jelenik meg. Ez a  feltárulkozó, 

kiszolgáltatott, provokatív meztelenség és har-
sányság zavarba ejtő: „Mért kiabálsz, talán félsz?” 
Volna mitől. A  polgári Magyarország eszménye 
(vagy illúziója?) a szemünk előtt foszlik semmivé. 
A festő írja: nincs tudomása róla, „hogy lenne vita 
arról, hogy ez mit jelent. Talán már semmit.”

Kérdés, hogy lesz ebből a szövegből kiállításkritika. 
Talán már sehogy. Mint ahogy nehéz elképzelni azt 
is, miképp volna folytatható a  populista odaliszk 
képsorozat. Aki „mindenre tudja a választ” – mond-
ja gúnyosan és lemondóan ez az utolsó kép –, nem 
hajít üvöltve köveket az égbe.

Veszprémbe mentünk, a  kiállítás miatt. Ilyen-
kor, mikor a városban járunk, felhívjuk Pált, hátha 
tudunk találkozni. Most jó lett volna együtt meg-
nézni a képet, a kiállítást, de a szám nem felelt.

Sok-sok évvel ezelőtt közös sétát tettünk, csa-
ládok, gyerekek. Pál elvitt minket, ahogy nevez-
te, a Szomorúság-parkba. Talán valahol a viadukt 
tövében jártunk, gyomos sétányokon, elgazoso-
dott medence szélén. A magas, felmagzott fűben 
betonépítmények maradványai, a fákon elhagyott 
madárházikók. Vidámpark volt itt valamikor – 
mondta. Hallgattunk, a  két fiú előreszaladt. Úgy 
emlékszem, nem kérdeztem semmi értelmeset, 
mint ahogy éveken át a képet látva sem.

A szám többé már nem felel, és Pál sem válaszol-
hat az elkésett kérdésekre.

AndráSi gábor

Birkás Ákos: Polgári Magyarország, 1973
olaj, vászon, 69×69 cm

Birkás Ákos: Polgári Magyarország. A populista odaliszk mindenre tudja a választ, 2015
olaj, vászon, 170×200 cm

Birkás Ákos: Zuzu, 1978
fotó, tempera, dokupapír, 29,5×21 cm
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Ferenczy Múzeum, Szentendre

Optimalizált távkapcsolat
Vincze Ottó művei az utóbbi évtizedekben – elhagyva a sík, a vászon ke-
reteit – folyamatosan kihelyeződtek a térbe. Ezért izgalmas végigjárni azt 
a kiállítást, amely az alkotó elmúlt 26 évben készült grafikai munkáiból 
válogat. Mert mi történik, ha a markáns, konceptuális installációkból és 
„térbeli rajzokból” alkotott képi világ és gondolkodásmód visszakerül a sík-
ba? Mi történik, ha a végtelenségig egyszerűsített grafikai jelek – szabás-
minták, műszaki rajzok, sematikus ábrák – az  elemi geometria nevében 

párbeszédbe keverednek 
a grafika eszközeivel? 
Milyen lehetőségei van-
nak az 1990-es években, 
a szabásminta-művek ide-
jén térbe lépett vonalak-
nak a  síkban, egy olyan 
életműben, amelyben  az 
egyik legérzékenyebb kér-  
désfelvetés éppen a mű 
térrel való viszonya, va-
lamint a néző, a mű és a 
tér közti kapcsolat? Vajon 
a grafikai műveket nézve 
is az installációk tartalmi 
és formai jegyei irányít-
ják az értelmezést? El 
tudjuk-e kerülni, hogy 
az installáció „grand art”-
ként tűnjön fel a „kismű-

vészet”-nek tartott, de az utóbbi időben, a kortárs művészetben újra friss és 
virágzó területté vált grafikával szemben?

Vincze Ottó léptékében szerény (láthatóan szigorúan válogatott), de 
kérdésfelvetésekben és újdonságokban gazdag tárlata kiáll a  grafikák 
egyenrangúsága mellett. Művei nem vázlatok vagy ötletek, hanem önálló 
kompozíciók, amelyek együtt haladnak szélesebb körben ismert installatív 
munkáival. A Szentendrei Grafikai Műhelyben (amelynek tevékenységében 
az alkotó aktívan részt vesz) készült művek közt elsőbbséget élvez a szi-
tanyomat, de szerephez jut a technikai szempontból kötöttebb rézkarc is.

A nyolcvanas évek végén született munkák a korai festői alkotásokkal 
mutatnak rokonságot: a csipetnyi újfestészettel átitatott szentendrei szür-
realista-konstruktív avantgárd folytonossága és ironikus-abszurd szem-
lélet rajzolódik ki előttünk az  első lapok láttán. A  terem két hosszanti 
falán kaptak helyet az  ismerős motívumokból táplálkozó, montázsszerű 
művek, amelyek mintha tör-
ténetet mesélnének el: a múlt 
század eleji dada és szürrealis-
ta mechanomorf alkotásokra, 
a  metafizikus festészet me-
lankolikus képzettársításaira 
emlékeztetnek, a Vincze Ottó 
védjegyévé vált szabásmin-
tákkal montírozva. Ugyanaz 
az  ironikus, néha a néző felé 
kiszóló vagy önmegszólító 
(Vegyük komolyan magun-
kat, 2000; Bonyolult kérdés, 
2012; Bonyolult válasz, 2012) 
szemlélet, a  konfekció-ruha-
tervet a  racionalitás abszurd 
jelképévé avató szimbólum-
rendszer és motívumvilág 
jelenik meg rajtuk, mint 
az  installatív műveken. Az 
arányok vizsgálata a  rene-
szánsz traktátusirodalom 
lehetséges illusztrációinak megidézésétől a női testméretek frivol közép-
pontba állításáig terjed ugyanúgy, ahogy a szabásminta-installációkon.

Az egyes lapokon fontos építőelem az üresen hagyott képtér is. Az erő 
és ellenerő (Kipörgés, 2004 – talán a  legspirituálisabb Vincze Ottó-
mű, a  váci Görög Templomban felállított Emlék-stallumokból ismerős 
kar-motívummal) és a  velük kapcsolatban álló kör (Mérlegállás, 1996; 
Mintakövetés I–II, 1995–1996) a  klasszikus avantgárd hagyományokat, 
a Delaunay-k koncentrikus köreit is felidézi. A kör a  lapok nagy részén 
központi szerepet betöltő szexualitáshoz kötődik: női jelképként mutatko-
zik meg, hasonlóan a misztikus szimbolikával telített, rézkarc technikájú 
kártyalap-művek szív-mintájához.

Önálló csoportba rendeződnek a  legfrissebb, címadásukban ironikus 
szitanyomatok, a  naiv, durva kontúrokkal hangsúlyozott, kásás, jelzés-
szerű, drámai fekete-fehér portrék, köztük a kiállítás címét adó Optima-
lizált távkapcsolat (2013). A Pontatlan tervezésen (2014) a szabásmintát 
tudományos ábra váltja: teremtés, alkotás, gondolkodó (vagy gondterhelt) 
alak. A  lírai, (ön)reflexív és az  emberi és partnerkapcsolatok természe-
téről jelentős tapasztalatokat rejtő művek közt kakukktojások maradnak 
ezek a  lapok. A narratíva, a  cselekvés ábrázolása válik a  legfontosabbá 
rajtuk, de hiányzik belőlük az implicit csendesség és az avantgárd hagyo-
mány újrateremtése, ami a többi művet oly erőssé teszi. (Megtekinthető 
október 4-ig.)

bAlázS kAtA

Vincze Ottó: A tanárnő, 2014
szitanyomat, 54,5×52,5 cm

Vincze Ottó: Egy elmaradt mosoly  
hiányérzete, rézkarc, 35,5×27 cm, 2008

Works.io

Mutasd meg a művészeted!
a Works.io a  legújabb online 
szakmai platform, ahol képző-
művészek és kurátorok profesz-
szionálisan mutatkozhatnak be. 
a website egy átfogó nemzetkö-
zi szakmai hálózat kialakulásá-
ra kínál lehetőséget, melyből 
a  művészeti világ minden sze-
replője profitálhat. 

a  Works.io-t hárman hozták 
létre. abe Han Kanadából jött 
magyarországra, csaknem egy 
évtizede UX (User experience 
– felhasználói élmény, a szerk.) 
designerként dolgozik, valamint 
web- és mobil-szoftverfejlesztő. 
patrick Urwyler kurátor, művé-
szettörténész és grafikai terve-
ző, svájcból költözött budapest-
re, a  Chimera-project kortárs 
galéria alapítója és vezetője. 
az  izraeli eyal zucker a  digitá-
lis médiaiparban dolgozik, digi-
tális marketing szakember. Ko-
rábban nem ismerték egymást, 
itt magyarországon találkoztak.

– A  Works.io viszonylag rövid 
idő alatt komoly hálózattá fejlődött, 
mely sok információt ajánl fel első-
sorban a  fiatal művészgenerációk-
ról. Mi volt a kiindulópont?

Patrick Urwyler: – A cég tevékeny-
ségének alapötlete egy hétköznapi 
feladat megoldása kapcsán merült föl. 
Abe Hant felesége, Navratil Judit kép-
zőművész megkérte, hogy tervezzen 
számára weboldalt, ami a felhaszná-
ló és a művész számára is könnyen 
kezelhető. Olyat, amit egyszerű ak-
tualizálni, a művész maga is feltölt-
heti új munkáit, illetve a folyamato-
san bővülő adatokat, és mindemellett 
az  arculata is professzionális, a  kor-
társ művészet vizualitásához illesz-
kedik. Ebből született meg a Works.
io prototípusa. A  továbblépéshez 
szükség volt egy olyan szakember-
re, aki a kortárs művészet világából 
jön. Az archívumok, adatbázisok ke-
zelésében, katalogizálásában szerez-
tem gyakorlatot Svájcban. A  berni 
múzeum ban és más intézmények-
ben volt alkalmam megtanulni, ho-
gyan lehet képekből professzionális 
archívumot építeni, a galériában pe-
dig azt, hogyan lehet professzionáli-
san menedzselni a művészeket. Abé-
val közösen kidolgoztunk egy online 
applikációt, amely egy portfólióból, 
egy szakmai életrajzból és szakmai 
szövegekből áll.

– Miben más vagy több ez, mint 
egy weboldal?

Patrick Urwyler: – Egy jól átgon-
dolt szakmai profilt hoztunk létre 
kifejezetten képzőművészek számá-
ra, amit talán a Linkedinhez tudnék 
hasonlítani. Előnye, hogy a speciális 
szakmai igényeket tekintettük kiin-
dulópontnak. A  weboldalak terve-
zői általában a designra koncentrál-
nak, és nem – például – a művészek 
szakmai életrajzának sajátosságaira. 
További előny, hogy egyszerű feltöl-
teni és később kiegészíteni az adato-
kat majd használni.

Abe Han: – A művészek szakmai 
profiljai egységesek és jól áttekinthe-
tők, bár vannak különbségek: példá-
ul a portfólió nagyságáról mindenki 
maga dönt. A  standardizált formá-
val a  szakemberek – mert minde-
nekelőtt az  ő igényeiket vettük fi-
gyelembe – könnyen és gyorsan 
tájékozódhatnak, megtalálhatják és 

kiszűrhetik a  számukra érdekes in-
formációkat.

– Hol tart most a site, illetve a há-
lózat építése?

Patrick Urwyler: – Eleinte művé-
szek profiljait építettük a  webolda-
lon, mostanra már kurátorokét is. 
A Works.io-n jelenleg 101 országból 
3711 művész szakmai anyaga elérhe-
tő, akik összesen kb. 31 600 kortárs 
művet töltöttek fel. Egyelőre nem le-
het böngészni vagy tematikusan ke-
resni, mert az oldal még nem tartal-
mazza minden részletre kiterjedően 
azokat az információkat, amelyekre 
– mondjuk – egy intézmény kuráto-
rának szüksége lehet egy nagy kiál-
lítás megrendezéséhez. Csak az tud-
ja használni ezt a  funkciót, akit 
mi meghívunk és felhatalmazunk. 
Most egy tematikus online kiállítást 
szervezünk a  Works.io-n az  építé-
szet reprezentációjáról a kortárs mű-

vészetben. Fölkértünk egy kurátort, 
akiknek lehetővé tettük a  böngé-
szést a site-on. A kurátorok nagyon 
fontosak számunkra. Ők is építhetik 
a  szakmai profiljukat, dokumentál-
hatják az  általuk rendezett kiállítá-
sok anyagait a koncepció leírásával, 
fotókkal, a részt vevő művészek fel-
sorolásával.

Abe Han: – Számos olyan képző-
művészeti adatbázis létezik, ahol 
a linkek között lépkedve, kattintgat-
va újabb és újabb információkhoz 
lehet jutni. Ezek azonban korláto-
zottak, mert mindegyiket egy-egy 
személy vagy csapat szerkeszt i a 
hozzá eljutó információk alapján. 
A  Works.io-n viszont mindenki 
maga tölti fel, később maga frissíti 
az  információkat, tehát a  tartalom 
korlátlanul és folyamatosan bővül, 
tulajdonképpen minden tag egyben 
szerkesztője is az oldalnak.

– Hogyan áll össze hálózattá ez 
a rengeteg adat?

Patrick Urwyler: – Amikor majd 
nyilvánosan is elérhetővé tesszük 
a  site-nak ezt a  funkcióját, a kurá-
tori anyagokban szereplő művészek 
nevére kattintva át lehet majd lép-
ni az alkotók saját profiljaiba, illet-
ve fordítva is, a művészek profiljai-
ban szereplő kiállításokra kattintva 
átvisszük a  felhasználót a kurátori 
profilba, hogy többet megtudhas-
son egy adott kiállításról. Tehát 
a művészek, a kurátorok, a kiállítá-
sok és maguk az egyes művek, sőt 
a művészeti díjak is önálló egység-
ként szerepelnek az  adatbázisunk-
ban, melyek összekapcsolódnak, 
hálózattá szerveződnek, és a  fel-
használó szabadon tud közleked-

ni az egységek között. Gyorsan és 
egyszerűen nyomon lehet például 
követni, hogy egy-egy kurátor mi-
lyen művészekkel dolgozott, hogy 
egy művész milyen kiállításokon 
vett részt, illetve hogy kik voltak 
bizonyos művészeti díjak díjazott-
jai, ami a gyűjtőket is érdekelheti. 
Ez a lehetőség sokszintű kapcsolat-
rendszert tesz láthatóvá, ami a leg-
különbözőbb szakmai kutatások 
kiindulópontja lehet: a  művészet 
története jelen időben.

Abe Han: – A Works.io nemcsak 
arra ad lehetőséget, hogy egy intéz-
mény kurátora egy adott kulcsszó 
alapján böngésszen, hanem arra is, 
hogy egy intézmény nyitott pályáza-
tot, rezidenciaprogramra vagy akár 
kiállításra való felkérést tegyen köz-
zé. Persze megteheti ezt a saját web-
oldalán is, de a site segítségével sok-
kal hatékonyabban jut el az üzenet 

a művészekhez, és egyszerűbbé vá-
lik a  jelentkezési anyagok begyűj-
tése. A  közelmúltban hirdettük ki 
együttműködésünket a  New York-i 
Independent Curators Internatio-
nallel, akik már a Works.io-n tették 
közzé legújabb nyílt kiállítási felhí-
vásukat. 

– Milyen költségeket jelentenek 
ezek a  lehetőségek a  felhasználók-
nak?

Patrick Urwyler: – Az  intézmé-
nyeknek az open call lehetőségét in-
gyenesen biztosítjuk, mert minőség 
szempontjából fontos a  jelenlétük 
a hálózatban. A művészek számára 
ingyenes a belépés és egy kezdőcso-
mag. Ha valaki több művet szeretne 
feltölteni, megmutatni, azért havon-
ta öt dollárt kell fizetni, ez jelképes 
összeg egy weboldal létrehozásához, 
fenntartásához képest. A  Works.
io-hoz bárki csatlakozhat, de a  kü-
lönböző intézményekkel, művé-
szeti díjakkal és kurátorokkal való 
együttműködéseinknek köszönhe-
tően elsősorban a  hozzájuk kötődő 
kapcsolatrendszerek révén jutott 
el hozzánk a  legtöbb művész. Ép-
pen emiatt több vagy más a Works.
io, mint például a  saatchiart.com. 
Ott az  értékesítés a  legfontosabb 
szempont, mi azonban olyan kor-
társ művészekkel is foglalkozunk, 
akik a  kurátorok és az  intézményi 
szféra számára érdekesek. Szeret-
nénk megmutatni a  kortárs művé-
szet diverzitását, nemcsak festmé-
nyeket, de videókat, installációkat, 
performanszokat is. (https://www.
works.io/featured; https://www.
works.io/patrick-urwyler)

Spengler kAtAlin
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Műkereskedelem

Az osztrák Alpok a síelők és kirán-
dulók egyik első számú célpont-
ja, és bár nem kifejezetten pezsgő 
művészeti életéről ismert, jelenté-
keny szereplői kapcsán mégis mind 
osztrák, mind magyar vonatkozás-
ban számot tarthat az érdeklődésre. 
A  kulturális élet a  tartomány szék-
helyén, Innsbruckban összponto-
sul, ahol érdemes kiemelni a Bernd 
Kugler, Johann Widauer, valamint 
a  Schmidt galériát, amelyek Reith 
im Alpbachtalban találhatók, míg 
a  Goldener Engel Hallban. A  ki-
állítóhelyek többsége elsősorban 
az  osztrák akcionizmus és kortárs 
festészet olyan élvonalbeli képvise-
lőit vonultatja fel, mint Hermann 
Nitsch, Arnulf Rainer, Hubert 
Scheibl, Hans Staudacher, Gunter 
Damisch. Az 1997 óta minden sísze-
zonban megrendezésre kerülő ART 
Innsbruck kortárs és antik vásár 
a festészet és a szobrászat hagyomá-
nyos műfajaira koncentrál. Résztve-
vői zömmel másod-harmadvonalbeli 
osztrák, illetve München vonzáskö-
rébe tartozó galériák, amelyek a he-
lyi vásárlóközönség igényeit igye-
keznek kielégíteni. 

A képzőművészeti szcénában 
markánsan tapasztalható helyi jel-
leg mellett a Kunstraum Innsbruck, 
valamint a barokk palotában műkö-
dő tartományi kiállítótér, a Galerie 
im Taxispalais évről évre erős in-
ternacionális programot valósít 
meg. A  korábban papírraktárként 

funkcionáló épületben kialakított 
Kunstraum már a  hatvanas évek-
ben alternatív kiállítások alkalmi 
helyszínéül szolgált. 1996-os hiva-
talos megalakulása óta a nemzetkö-
ziségen van a  hangsúly, amelynek 
köszönhetően Ausztria kortárs mű-
vészeti térképére is felkerült. Chris-
tian Jankowski mellett Christoph 
Schlingensief, Dan Perjovschi, Eva 
Kotátková, Dan Graham és Daniel 
Buren is szerepelt az elmúlt évek ki-
állítói között.

A Kunstraum közvetlen szom-
szédságában található Innsbruck 
és egyúttal Tirol vezető galériája, 
a Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, 
amely kettős székhelyű lévén, Bécs-
ből is ismerős lehet. Művészkörében 
többek közt Nitsch, Rainer, Erwin 
Wurm és Franz West a húzónevek, 
de a nemzetközi szinten is jól ismert 
osztrák alkotók között a Neue Wilde 
képviselői – Siegfried Anzinger, 
Herbert Brandl, Erwin Bohatsch 
és Damisch – is feltűnnek. A  ma-
gyar Új szenzibilitás osztrák és né-
met megfelelőjének tekinthető Neue 
Wilde Ausztriában a  mai napig je-
lentős befolyással bír mind a művé-
szeti oktatás, mind a művészeti piac 
terén. Egyetemi tevékenysége kap-
csán Gunter Damischt érdemes ki-
emelni, aki már több mint három 
évtizede a  bécsi Képzőművészeti 
Akadémia grafika szakának egyik 
meghatározó professzora. Bár a szé-
lesebb közönség inkább olajképei-

ről ismerheti, jellegzetes absztrakt, 
organikus formavilágát monokróm 
grafikai munkássága lényegesen 
magasabb színvonalon képviseli. 
Ennek oka az  lehet, hogy az  oszt-
rák műkereskedelem fókuszában – 
a grafika terén nagy hagyománnyal 
rendelkező Bécs kivételével – a fes-
tészet áll. 

Damisch műveivel Bécs és Inns-
bruck mellett Kitzbühelben is gyak-
ran találkozhatunk. A  város Tirol 
egyik közigazgatási egységének 
központja, a  német és az  osztrák 
felsőbb rétegek legkedveltebb sípa-
radicsoma. Kitzbühel mindkét kor-
társ galériájának – Galerie Gaudens 
Pedit és Zeitkunst – repertoárjában 
találkozhatunk Damisch, valamint 
több tanítványának munkáival. 
Az  1975-ben alapított Zeitkunst 
galéria indulásának első éveiben 
olyan élvonalbeli nemzetközi vásá-
rokon szerepelt, mint az Art Basel 
és az  Art Cologne. Az  idők folya-
mán az  egyre csökkenő kereske-
delmi sikerekkel párhuzamosan 
spektruma az  észak-tiroli régióra 
szűkült. 

Hubert Scheibllel kiegészülv e 
a  Galerie Gaudens Pedit profilját 
szintén a  Neue Wilde festészete, 
valamint helyi illetőségű tiroli fes-
tők határozzák meg. Ami azonban 
magyar vonatkozásban egyedülál-
lóvá teszi, az  több mint 300 dara-
bos magyar gyűjteménye. Ennek 
központjában grafikák és szobrok 

mellett a  nyolcvanas években be-
érkező legmeghatározóbb alkotók, 
zömmel az  Új szenzibilitás érájá-
hoz tartozó magyar művészek fest-
ményei állnak. 

Pedit 1983-ban Bécsben kezdte 
műkereskedői karrierjét, amelyet 
kisebb megszakításokkal Tirolban 
folytatott galeristaként. A  kilenc-
venes évek elején gyűjtőként tűnt 
fel Magyarországon, és többek kö-
zött olyan művészektől vásárolt, 
mint Bak Imre, Birkás Ákos, Buk-
ta Imre, Deim Pál, El Kazovszkij, 
Fehér László, Jovánovics György, 
Keserü Ilona, Mulasics László, 
Nádler István, Pinczehelyi Sándor, 

Wahorn András. Az  első nyugati 
gyűjtők egyike volt, akik a  rend-
szerváltás után érdeklődést mu-
tattak a  kortárs magyar művészet 
iránt. Céljai közt szerepelt, hogy 
olyan művészeti pozíciókat doku-
mentáljon, amelyek az  adott évti-
zedek magyar képzőművészetének 
legfontosabb tendenciáit tükrözik, 
ugyanakkor nemzetközileg is dekó-
dolhatók. Vásárlásai a  kilencvenes 
években hozzájárultak a  magyar 
műtárgypiac átmeneti fellendülé-
séhez, megtámogatva ezzel a  mű-
vészek rendszerváltozáshoz fűződő 
korábbi illúzióit. Mára a szabad és 
pezsgő műtárgypiachoz kötődő re-
ményekkel együtt a magyar műtár-
gyakba való befektetés is hibás el-
képzelésnek bizonyult. A múzeu mi 
anyagként is helytálló gyűjtemény 
azonban mind művészeti, mind 
történeti tekintetben rendkívüli je-
lentőséggel bír. 

Bár a  teljes anyag bemutatásá-
ra még nem került sor, 2005-ben 
a  győri Városi Művészeti Múze-
umban Living Classics címmel át-
fogó kiállítást rendeztek a  festmé-
nyekből. Az  elmúlt három évben 
a  kollekció különböző darabjaival 
Pedit lienzi és kitzbüheli galériájá-
ban elsősorban a 20 Jahre. Ungarn 
reloaded és a  Focus Ungarn című 
kiállításokon, valamint további cso-
portos tárlatok alkalmával találkoz-
hatott az osztrák közönség. 

mAgyAr FAnni

Művészeti élet az osztrák Alpokban

Tiroli galériák, magyar gyűjtemény 

Bak Imre: Art Deco 2025, 1987
akril, vászon, 200×150 cm

G
au

d
en

s 
Pe

d
it

 G
yű

jt
em

én
y

©
 H

U
N

G
A

R
T

Muerto_09.indd   11 2015.08.28.   17:49



12 2015. szeptember    MŰÉRTŐ

XVIII. ÉVFOLYAM – 9. SZÁM

Athén

míg a szakmai és szélesebb köz-
véleményt egyaránt megosztja, 
hogy vajon helyes és reális kö-
vetelés-e a  british museumba 
került parthenon-márványok 
visszajuttatása, a  görög mú-
zeumok szemléletváltással is 
igyekeznek javítani nemzetkö-
zi pozíció jukon. a  klasszikus 
örökséget egyre komplexebb 
módon mutatják be, s az élő mű-
vészet is teret nyer.

Hajdani ideák

A múzeumügy érthetően központi 
kérdés Görögországban. Alig két év-
vel azután, hogy kivívták független-
ségüket a  török uralom alól (1827), 
a  görögök már létrehoztak egy kez-
deti régészeti gyűjteményt, majd 
1866-ban – magánfinanszírozásban 
– megindult a ma Nemzeti Régésze-
ti Múzeum néven ismert első nagy 
ilyen jellegű intézményük építése. 
Az Athén belvárosától kicsit távol eső 
létesítmény azonban ma saját múltjá-
nak rabja. Küldetésnyilatkozata teljes 
„görög civilizációs panorámát” ígér, 
s a kiállítóterek valóban tele is van-

nak zsúfolva az  Égeikum több ezer 
évének emlékanyagával. Ez mégsem 
segít hozzá ahhoz, hogy az  iskolá-
ból és reprodukciókból minden lá-
togató számára legalább felszínesen 
ismert kultúra valódi esztétikai él-
ménnyé és történeti tudássá váljon. 
Nem egyéb, mint kötelező műveltsé-
gi séta, nyilvános raktár.

Holott elszórtan itt is felbukkan-
nak izgalmas megoldások. Nyugati 
múzeumokban már bevett szokás, 
hogy rekonstruálják a  görög szob-
rok eredeti polikrómiáját. Ez gyöke-
resen új látásmódot nyújt: a  puris-
ta fehérmárvány-kánonhoz képest 
élő alakok lépnek elénk, a távolság-
tartó, előkelő művészeti szerep he-
lyett az  erős, természetes színek – 
amelyeket viasszal keverve vittek 
fel a  szobrok felületére – a  befoga-
dót azonnal megszólító hatást társí-
tanak e plasztikákhoz. Azt sem ör-
döngösség elmagyarázni, hogy ezek 
a  műalkotások eredetileg nem pie-
desztálra, hűvös, tudományos mú-
zeumi elhelyezésre készültek, ha-
nem a  görögség mindennapjainak 
részét képezték, s ezért inkább köz-
vetlen, testközeli helyzetben kép-
zeljük el őket. Az  alkotások ilyen 
interpretációja nem szentségtörés, 
csak a  múzeumi emelkedettséggel 
szakítana. Továbbá: ha a  múzeum 

esszenciája az eredeti művek bemu-
tatása, akkor a görög szobrok erede-
tiségének megértéséhez elengedhe-
tetlen lenne a magyarázat.

Efféle utalásokat csak egy-egy sa-
rokban enged meg magának az in-
tézmény, pedig remek párhuzam 
az  is, ahogy egy szinte elrejtve ki-
helyezett, 110 évvel ezelőtti fényké-
pen bemutatják: egykor a múzeum 
terei ugyanilyen élénk színekkel és 
motívumgazdagon voltak kifestve, 
amihez képest a XX. század során 
és napjainkig fehérre lemeszelt fa-
lak ugyanazt a  neoklasszicizmus-
tól a modernizmusig húzódó puris-
ta művészetfelfogást tükrözik, amit 
a görög szobrok Winckelmann-féle, 
máig ható arisztokratikus ideálja 
diktál.

Hasonlóan egy hajdani ideá(l)t tes-
tesít meg a Nemzeti Történeti Mú-
zeum az  egykori országgyűlés át-
alakított épületében. Itt a  modern 
görög állam létrejötte követhető 
nyomon a hősi küzdelmeket árnyalt 
történelem helyett öndicsőítő narra-
tívává dermesztő teremsorokon át. 
Ugyancsak elmaradhatatlan a nem-
zeti identitás másik sablonja, a nép-

viseleteket és más néprajzi eleme-
ket bármiféle fantázia vagy valós, 
diszkurzív jelentésadás nélkül ve-
gyítő diorámák egyvelege.

S nehogy pusztán kormányzat i 
kontrollt sejtsünk a konzervatív mú-
zeumok mögött, harmadik példa 
gyanánt a  privát hátterű intézmé-
nyek közül a számomra legnagyobb 
csalódás, a  gyűjteménye tekinteté-
ben megérdemelten nemzetközi hírű 
Benaki Múzeum kínálkozik. Név-
adója 1930-ban adományozta kollek-
cióit a  görög államnak, s a  számos 
helyszínen – de továbbra is ma-
gánalapítványi formában – műkö-
dő intézmény központja mindmáig 
a  család egykori belvárosi palotája. 
Mintha egy második nemzeti mú-
zeumban járnánk! Kötelező régé-
szeti kronológia és történeti-néprajzi 
bemutató több emeleten át, egészen 
napjainkig, s a legutolsó kiállítási té-
tel, alig hiszek a szememnek: a kék 
csíkos nemzeti zászló. Eleve zavaró, 
hogy az  elsőrangú régészeti anyag 
ugyanazon elbeszélésben kap helyet, 
mint a XIX. századi „nagy államfér-
fiak”-ról készült, csupán dokumen-
tumnak minősíthető portrék vagy 
a  romantika nemzetállami sztereo-
típiáit rögzítő népéletképek, s még 
inkább problémás, hogy hiteles-e 
nyolcezer év civilizációját egyetlen 

folyamatként szemléltetni, és azt így 
zárni – ráadásul egy 2000-ben instal-
lált állandó kiállításon.

A megújulás nyomai azért itt is 
felfedezhetők. Az  alapító példáját 
sokan követték, s az  elmúlt másfél 
évszázad alatt számos gyűjteményt 
és ingatlant adományoztak a Benaki 
Múzeumnak, amely ma valósá-
gos ernyőszervezetként működik. 
2004-ben nyílt meg az iszlám, vala-
mint a  kortárs művészeti központ-
ja (utóbbi egy volt gyárépületben), s 
bár mindkettő kiesik a centrumból, 
jobb kommunikációval húzóerővé 
válhatna. Különösen az Iszlám Mű-
vészeti Múzeum, hiszen a  nyugati 
világban ritkaság az átfogó muszlim 
gyűjtemény, sőt a görög történelem-
nek ez a  fejezete Athénban is szó 
szerint páratlan, miközben ókori gö-
rög anyagot tucatnyi más múzeum 
is bemutat. A  török hódoltság sebe 
azonban még mélyen él a görög köz-
tudatban; idő szükséges annak felis-
meréséhez, hogy az ország kulturá-
lis kincsét nem csupán a konstruált 
nemzeti múltba pozitívan beépí-
tett elemek alkotják, hanem a  tör-
ténelem során idekerült, s utóbb itt 
múzeumokba jutott „idegen” tárgy-
anyagok is.

Innovatív erők, új muzeológia

A római hódítókkal együtt magas-
ba emelt ókor és a bizalmatlanul ke-
zelt egyes újkori örökségelemek kö-
zött igazi meglepetésként terül el 
a  bizánci évezred, amelyet példá-
san aknáznak ki a helyi múzeumok. 
Miután Nagy Konstantin keletre he-
lyezte a  Római Birodalom székhe-
lyét, 11 évszázad telt el Konstantiná-
poly török elfoglalásáig, s e bizánci 
időszakkal görög szempontból vallá-
si, nyelvi és kulturális mezőben egy-
aránt könnyű azonosulni. Ezt fém-
jelzi a 2010-ben teljes rekonstrukció 
után újranyitott Bizánci és Keresz-
tény Múzeum, amely globális össze-
hasonlításban is a mértéktartó – és 
ezáltal mértékadó – új muzeológia 
egyik mintája. Az  eredetileg egy 
francia–amerikai család által épít-
tetett városi villát megszabadították 
a korábban odazsúfolt állandó kiál-
lítástól, s csak időszaki tárlatoknak, 
szolgáltatási funkcióknak és az épü-
let élvezetének tartották meg, míg 
a földfelszín alatt óriási alapterületű 
állandó bemutatót hoztak létre.

Teraszosan, rendre csak néhány 
lépcsősornyit haladunk lefelé, ka-
nyarog a  kiállítás, amelynek terei 
így nem egy végeláthatatlan sor 

monoton állomásai, hanem min-
dig az adott jelenségnek szentelt kis 
szigetek. A  sorrend kronológiai, de 
az  egyes korszakokból a  fordulatot 
hozó új elemeket helyezi középpont-
ba, vagyis problémaorientált: nem 
önmagában az idő múlásán, hanem 
a világ változásán alapszik. Hogyan 
lett a  pogány Parthenonból keresz-
tény templom; miként egyensúlyo-
zott Bizánc az  arab világ és a  ke-
resztesek között; a XVIII. századtól 
kezdve mi módon vált a bizánci ha-
gyomány a nemzeti újjáéledés ideo-
lógiájává? A  szellősen, kreatív ins-
tallációs ötletekkel berendezett 
tárlat a bizánci örökség Isztambulon 
kívül leggazdagabb tárháza, s azon 
kettős helyzet előnyéből fakadóan 
ilyen izgalmas, progresszív szemlé-

letű, hogy rendezőinek kezét nem 
kötötte sem az  antik norma, sem 
a modern nemzetállami kánon.

Hasonlóan innovatív állandó ki-
állítása mellett a  kortárs művészet 
bevonása a  stratégiája a  közelben 
lévő Küklád Művészeti Múzeum-
nak. A  hajózásból meggazdagodott 
s további múzeumokat is fenntartó 
Goulandris család görög–amerikai 
alapítványaként működő gyűjtemé-
nye (1986) az  Égei-tenger szigetein 
ötezer évvel ezelőtt virágzó kultúrá-
kat az összes athéni múzeum közül 
a  leginkább befogadóbarát módon 
prezentálja. Animációkkal és mai 
tudásunk alapján elképzelt rekonst-
rukciókkal sokféle módon illuszt-
rálja, milyen lehetett egy otthon, 
szentély vagy temető, amelynek 
kontextusában így hitelesebben el 
tudjuk helyezni a  jellegzetesen el-
nyújtott, vékony alakokat, ame-
lyek Picassótól Henry Moore-ig oly 
sok modern művészre is hatottak. 

Ugyanakkor a  rendezés nem keve-
ri az eredeti tárgyat a dokumentum-
mal, s ezzel határt húz élménypark 
és múzeum között. A nyitás a kor-
társ művészet felé új csoportokat is 
megcéloz: 2009 óta évente itt rende-
zik meg a már tízéves DESTE Kor-
társ Művészeti Díj jelöltjeinek be-
mutatóját. A  tízezer euró díjazású 
elismerésre egy hatfős, görög kurá-
torokból álló bizottság hív meg gö-
rög művészeket, míg a  zsűri neves 
nemzetközi szakemberekből áll.

Alapítványok munkája

A DESTE (görögül „látni”) az egyik 
legjelentősebb kortárs művészet i 
alapítvány, 1983-ban hozta létre 
Dakis Joannou műgyűjtő. Két sa-

ját helyszínt is nyitott: nemzetközi 
sztárokból álló gyűjteménye és idő-
szaki tárlatok befogadására 1998-
ban egy volt papírgyárat, 2006-ban 
egy korábbi ruhaüzemet alakíttatott 
át. A díj jelöltjeit azért előnyös szá-
mára a Küklád Művészeti Múzeum-
ban bemutatni, mert annak belvá-
rosi a helyszíne, ókori anyaga révén 
szélesebb az  ismertsége s turisz-
tikai vonzereje, és így a  két alapít-
vány egymás kapcsolati rendszerét 
is használni tudja. S mivel Joannou 
a globális kortárs művészeti szcéna 
befolyásos alakja, az  együttműkö-
dés a  Küklád Művészeti Múzeum 
számára is hasznos – arra kínál pél-
dát, hogy két magánkezdeményezés 
egymástól távol eső gyűjteményi fó-
kusszal valódi többletértéket gene-
rálhat.

A többi jelentős görög kulturális 
magánalapítvány jól megkülönböz-
tethető egymástól a  klasszikus és 
a  kortárs művészet viszonya men-
tén. Az  antik örökség megőrzése, 
feldolgozása és beépítése a mai gö-
rög identitáspolitikába a  fő célja a 
Melina Mercouri Alapítványnak, 
amelyet a  filmszínész és kulturális 
miniszter második, amerikai férje 
hozott létre, s amelynek immár har-
minc éve következetesen egyetlen 
prioritása van: az Akropolisz minél 
teljesebb műemléki és múzeumi be-
mutatása, s ennek részeként a Par-
thenon-márványok restitúciója.

Többrétű – s így árnyaltabb, 
vagy kritikusan szemlélve: törede-
zettebb – a  Stavros Niarchos Ala-
pítvány munkája. Míg Mercouri 
a  legismertebb, addig az  1996-ban 
elhunyt Niarchos a  leggazdagabb 
görögök egyike volt, utóbbi nemzet-
közileg is jegyzett műgyűjtő. Hajó-

Új muzeológia és kortárs művészet görög köz- és magángyűjteményekben

Restitúció helyett jelenkori nyitás?
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Athén

gyártásból szerzett vagyona a halála 
óta áll az  alapítvány rendelkezésé-
re, amelynek költségvetése egyfajta 
második görög kulturális miniszté-
riumi tevékenységet tesz lehetővé. 
Sokféle társadalmi (oktatási, egész-
ségügyi, sport) projekt mellett a kul-
turális szférában intézmények, így 
görög múzeumok fejlesztéseit finan-
szírozzák pályázati alapon.

Legnagyobb projektjük az egyko-
ri lóversenypálya helyén az  elkép-
zelések szerint 2016-ban átadandó 
Stavros Niarchos Kulturális Köz-
pont. A Renzo Piano tervei alapján 
épülő, óriási parkot is felölelő komp-
lexum lesz az  új Nemzeti Könyv-
tár és az  új Operaház otthona is. 
A  nem kevesebb, mint félmilliárd 
eurós építkezés jól szemlélteti, hogy 
az  alapítvány valójában állami fel-
adatokat vállal fel, egyúttal nemzet-
közi rangú és aspirációjú megoldá-
sokat alkalmaz, hogy modern elvek 
szerint mozdítsa elő a görög kultúra 
egyetemes integrációját.

Rokon felfogású az egyszerre hí-
res és vagyonos Onassis család ala-
pítványa (1975), amelynek Kultu-
rális Központja egy francia iroda 
tervei szerint 2004–2010 között 
épült fel a  belváros közelében. 
Az  előkelő, átlátszó homlokzati 
borítású hatalmas tömb az előadó-
művészetek otthona, a  kiállítótér 
(700 nm) és a  képzőművészet ki-
sebb szerephez jut benne.

Lényegesen szerényebb anyagiak-
kal gazdálkodik, viszont azt a  szű-
kebben vett művészeti területre 
összpontosítja három-négy továb-
bi alapítvány. Az Akropolisz északi 
lejtőjén a  görög állam által adomá-
nyozott neoklasszicista palotában 
látható a  Kanellopoulos házaspár 
1972-ben közcélra bocsátott gyűj-
teménye, amely mellé az  alapítvá-
nyuk 1999-es létrehozása óta ösz-
töndíjak és más támogatási formák 
révén mecénási tevékenység is tár-
sul. A kollekció a klasszikus–kortárs 
dichotómia helyett a  folytonosság 
mellett teszi le voksát, s a görög civi-
lizációs értékek évezredeken átívelő 
kontinuitását hirdeti.

Számomra ez továbbra is kérdéses 
vállalás, hiszen egy modern nem-
zetállami gondolatot vetít vissza 
rendkívül eltérő történeti korsza-
kokba. Ugyanakkor kétségtelenül 
izgalmas, elméleti-kultúratörténeti 
felvetés, hogy művészeti kompozí-
ciós elveknek, motívumoknak, al-
kotói szellemiségeknek lehet-e ilyen 
hosszú időtávra nézve is bizonyítani 
a homogenitását, hullámszerű visz-
szatérését, búvópatakszerű tovább-
élését.

Kortárs művészet – 
nemzetközi kontextusban

A kortárs művészeti szakosodást 
testesíti meg az  innen rövid sé-
tányira, girbegurba utcái révén 
turistanegyeddé vált Plaka egyik 
átalakított bérházában működő 
Frissiras Múzeum. A  névadó egy 
műgyűjtő jogász, aki 2001 óta ren-
dez kiállításokat a ma háromezer té-
teles kollekciójából. A cél itt is a gö-
rög értékek beemelése a nemzetközi 
köztudatba, de kizárólag az  elmúlt 
évtizedek, s azon belül is a  festé-
szet és a rajz műfaja szempontjából. 
Mivel egy zárt nemzeti gyűjtemény 
belterjes, és a  remélt külhoni ér-
deklődők számára esetleg nem len-
ne kellően vonzó, Vlassis Frissiras 
nemzetközi alkotóktól is vásárol. 
Például Fehér László, Szűcs Attila és 
Alexander Tinei számos műve sze-

repel prominens helyen a kiállításo-
kon és a katalógusokban. A  figura-
tív fókusz egyértelmű az anyagban, 
és ezt karolja fel a  2003 óta éven-
te átadott Frissiras Festészeti Díj is 
(10–16 ezer euró), amelyre bármely 
EU-tagállamból pályázhatnak 40 év 
alatti művészek. A kollekció ingado-
zó színvonalú, viszont Frissiras azon 
kultúratámogatók egyike az ország-
ban, akik teljesen el mernek szakad-
ni a klasszikus kánontól, s kiállnak 
amellett, hogy a  görög kortárs mű-
vészetnek és intézményeinek antik 
legitimáció nélkül is önálló helye 
van a szcénában.

Még messzebb lép a bevett görög 
felfogástól a részben Londonban élő 
Dmitris Daskalopoulos, a ma a glo-
bális kortárs szcénában leginkább 
bennfentes görög gyűjtő. Kezdeti lé-
pések után húsz éve vásárol szisz-
tematikusan jelenkori alkotásokat, 
műfajilag – egy magántulajdonos 
korlátait szem előtt tartva – minél 
nyitottabban a  kísérleti munkákra 
(installációk szakszerű konzervá-
lását és kiállításokon való újra fel-
építését is beleértve). Másik lénye-
gi eltérés az  előző példától, hogy 
elsősorban nemzetközi, s csak ki-
sebb részben görög alkotóktól vá-
sárol, miközben hangsúlyos célja 
a  görög kortárs művészet pozíció-
jának javítása. Ezt azonban áttéte-
lesen látja megvalósíthatónak: ha 
Bruce Naumantól Louise Bourgeois-
ig ívelő egyetemes gyűjteménye ré-
vén őt magát elfogadja a  szakmai 
közeg, akkor a  gyűjteményében 
szereplő görög alkotók nemzeti ho-
vatartozástól függetlenül, sajátos 
művészi erényeik alapján emelked-
hetnek a  nemzetközi ranglétrán. 
Bár kollekcióját 2010 óta többször 
is bemutatta (Whitechapel Gallery, 
Guggenheim Bilbao), az  eddig em-
lítettekkel szemben ő nem szeret-
ne múzeumot nyitni. Ehelyett 2013-
ban athéni székhellyel létrehozta 
a NEON-alapítványt, amely változó 
helyszíneken rendezett kiállításo-
kon túl kurátori ösztöndíjat is nyújt.

E rövid áttekintésből is kitűnik, 
milyen sokrétű a privát szerepválla-
lás a  görög művészeti szcénában – 
részben a hiányzó állami kezdemé-
nyezések pótlására. Fordítva is lehet 
érvelni: az  állami kulturális politi-
ka Mercouri miniszteri program-
ja (1981) óta kiemelt prioritást ad 
a  művészeti örökség kezelésének, 
s ezért ebbe a kulturális és közéle-
ti mezőbe klasszikus vagy kortárs 
programokkal magántámogatóknak 
is érdemes belépni, hiszen magas 

társadalmi státust kapnak cserébe. 
A múzeumok és az alapítványok kö-
zül is számosan törekszenek a jelen-
kori nyitás két kézenfekvő módoza-
tára: az új muzeológia alkalmazása 
révén a klasszikus kánon mai meg-
közelítésére, illetve a kortárs művé-
szet bevonására. E kettős program 
fényében értékelhető az  a  négy in-
tézmény is, amelyeket azért hagy-
tam a  végére, mert az  athéni mú-
zeumi átalakulás próbaköveinek 
tartom őket.

Az átalakulás próbakövei

Legismertebb közülük az  Akropo-
lisz Múzeum. A domb délkeleti lábá-
nál már a XIX. században múzeum 
épült, s azt 1976-tól bővíteni tervez-
ték. A Mercouri-féle restitúciós terv 
jegyében végül nem csupán hatal-
mas (18 ezer négyzetméter hasznos 
területű) új múzeum épült, hanem 
minden megoldása szimbolikus üze-
netet is közvetít: a Parthenon-márvá-
nyoknak immár lett nemzetközileg 
is méltó és „történeti okokból egye-
dül hiteles” helye: az új múzeum leg-
felső szintje. A  légvonalban az  an-
tik templomtól csupán 300 méterre 
fekvő, a  lejtőre teraszosan ügyesen 
elhelyezett, s ezért óriási méretével 
nem (túlságosan) hivalkodó épület 
legfelső szintje tájolásban és mére-
tekben pontosan megegyezik a Par-
thenonnal, s a  végig üvegfelületű 
kiállítótér úgy járható körbe, hogy 
befelé a  látogató a  megmaradt ere-
deti szobrokat és a másolatokat látja 

rekonstruált elhelyezésben, míg ki-
felé az Akropoliszra és a városra te-
kinthet. A Bernard Tschumi tervez-
te, 2007-ben átadott épület számos 
más építészi és örökséginterpretáci-
ós bravúrt is kínál az üvegpadlón át 

a múzeum alatt feltárt régészeti lele-
tektől kezdve a  lépcsős szerkezetig, 
amellyel a  földszintről folyamatos 
emelkedéssel vezeti fel a látogatókat 
a  felsőbb szintekre – hasonlóan egy 
egykori városlakó sétájához a  szent 
helyre. A múzeum ezért az Akropo-
lisz szimulakrumaként is felfogható, 
s a  kínosan aprólékos ismeretátadá-
si vágyat kombinálja az élményadás 
szándékával, hogy minél komplexeb-
ben átélhetővé tegye az  Akropolisz 
szakrális, spirituális, történeti, művé-
szeti és számos egyéb jelentését.

Kiállítási látványtervezés ez a  ja-
vából – mégis korlátok között. 
Az interpretáció ugyanis az elitkul-
túra, illetve a közéleti-(kül)politikai 
szándék eszköze marad. A múzeum 
nem nézőpontok ütközése, szem-
pontok fóruma, hanem kijelentés, 
két, objektívnak beállított igazság 
deklarációja: az  Akropolisz görög 
magasművészeti értelmezése a „he-
lyes”, illetve a  műtárgycsoportnak 
csak Athén (lenne) a „hiteles” hely-
színe.

Kisebb a tét, s ezért oldottabb a bi-
zonyítási vágy a  Nemzeti Galéria 
esetében. Leo von Klenze a  felsza-
badulás után évtizedekig bajor pro-
tektorátus alatt álló Görög Király-

ság számára már 1836-ban tervezett 
egy óriási művészeti múzeumot. Vé-
gül a XIX–XX. század során – több 
átszervezés révén – olyan gyűjtemé-
nyi együttes jött létre a belváros szé-
lén, egy park hatalmas épületében, 
amely a  „régi képtárak” európai 
festészetétől a  mai görög művésze-
tig ívelt. Ezt most kettébontották, s 
a plasztikai anyag már meg is nyílt 
új helyszínén, a  volt udvari istál-

lókból kialakított Glyptotékában. 
Az  eredeti parkban marad – a  je-
lenleg felújítás alatt álló épületben 
– a Nemzeti Képtár, amely a  rene-
szánsztól a  modernizmusig tartó 
időszakot tár majd a nézők elé.

Ez a  műfaji és időbeli korlát jó-
zan, szakmai rendezést tesz lehe-
tővé; a  kulcskérdés az  európai és 
a  görög művészet egymáshoz való 
viszonya lesz.

A harmadik, nagy várakozással fi-
gyelt intézmény az önállósított jelen-
kori kollekció, sokatmondó nevén 
az  Ethniki Muszeion Szünkronosz 
Tekhné. A  33 millió eurós EU-be-
ruházás átadása másfél éve csúszik. 
A  Fix sörgyárból átépített sokeme-
letes, új homlokzata révén inkább 
plázára vagy irodaházra emlékezte-
tő nagyméretű, jól megközelíthető 
helyen fekvő tömb áttörést hozhat 
a  kortárs művészet athéni megíté-
lésében. Ha a  gyűjtemény bővíté-
se évtizedeket vesz is majd igény-
be, a  Nemzeti Kortárs Művészeti 
Múzeu m már időszaki tárlataival is 
jelentős szerepet tölthet be, hiszen 
a  város kiállítási palotája (Zappeio) 
nem valódi műcsarnok, inkább álla-
mi reprezentációs helyszín.

Utolsó példaként az 1999-ben át-
adott Technopolis érdemel említést 
– mint az  új múzeumi szemlélet 
egyik sikertörténete. A  mai belvá-
rostól nem messze fekvő, fontos 
régészeti helyszínek (Kerameikos) 
megtekintésével jól összeköthető 

művészeti központot az egykori gáz-
művek (1855) szanálásával hozták 
létre. A  gigászi tartályokat is meg-
őrizve, meglepő terekben alakítot-
tak ki koncert-, színházi vagy kiál-
lítási lehetőségeket. Itt helyezték el 
a  kreatív-tudományos jelenségeket 
bemutató InnovAthens központot 
is. Üzenetértékű, hogy ezzel Athén 
modern ipari múltját is a megőrzen-
dő örökség részévé nyilvánították, s 
az alkalmazott nyitott, szabad építé-
szeti és interpretációs megoldások is 
amellett foglalnak állást, hogy a vá-
ros ne (csak) a múltjából – még an-
nak is csupán egyes, szelektíven ref-
lektorfénybe állított korszakaiból 
– éljen, hanem modern közelmúlt-
jából és jelenéből is.

Ha Athén kortárs szemléletű in-
tézmények és dinamikus jelenko-
ri művészet révén valóban elfogadja 
és tartósan felvállalja mai kulturális 
identitását, akkor az ókori fríz dilem-
mája is másként jelenik majd meg. 
Nem az a fő kérdés ugyanis, hol van-
nak a  Lord Elgin által elmozdított 
márványok, s hogy az antikvitás mai 
múzeumi pozicionálásából a  globá-
lis hatalmi versenyben Athén mek-
kora szeletet tud kihasítani, hanem 
hogy 2500 éves múltba nézés helyett 
lesz-e ma újra olyan erős, egyetemes 
érvényű kortárs görög művészet, 
amelyre úgy tekint a világ, mint egy-
kor és azóta is a Parthenonra.

ébli gábor

Szűcs Attila: Buster Keaton hordót készít, 2003–2004
olaj, vászon, 200×240cm

Akropolisz Múzeum, keleti homlokzat

Technopolis
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Műkereskedelem

Hamisítványok kezelésa a BÁV-nál

Egy percig kínos, de így fair 
A műkereskedelemmel egyidős a ha-
mis vagy bizonytalan múltú műtár-
gyakkal kapcsolatos pánik. Még 
a  szűken értelmezett szakma sem 
tévedhetetlen, de az eladók, beadók 
többsége akkor találkozik először 
azzal a helyzettel, hogy az általa el-
adni kívánt műtárgy megmérettetik, 
amikor jelentkezik egy kereskedő-
nél: a tárgy nemcsak hoz-
závetőleges piaci értéket 
kap, de az  is kiderülhet, 
hogy mennyire hiteles, és 
vállalható-e a  múltja. So-
rozatunkban áttekintjük, 
hogy a  nagyobb cégek, 
a legtöbb tétellel találkozó 
műkereskedelmi vállal-
kozások milyen „fékek és 
ellensúlyok” segítségével 
képesek garantálni, hogy 
a  felkínált műtárgyakat 
kockázat nélkül lehessen 
megvásárolni.

A probléma nagyon is 
élő, hiszen a  nemzetközi 
és a  hazai műkereskedel-
mi konferenciákon rend-
szeresen elhangzik: a  legnagyobb 
kockázatot továbbra is a művek ere-
detiségének kérdése jelenti – mond-
ja Tűzkő Péter igazságügyi szakértő, 
a BÁV műkereskedelmi üzletágának 
vezetője. A  legnagyobb biztonságot 
a művek provenienciájának ismere-
te adhatja, ám a XX. századi magyar 
történelem nem segítette a  műtár-
gyak áramlásának követését, kevés 
az  évtizedek, évszázadok elteltével 
is teljesen dokumentálható törté-
net. A „lappangó” mű kereskedelmi 
szempontból persze jól „fényezhe-
tő”, de kevesebb meglepetést okoz 
egy ismert, kiállított, reprodukált al-
kotás. Az 1990 előtti műtárgymoz-
gásokról alig van adatbázis, legfel-
jebb az  árveréseket rendező cégek 
katalógusait böngészhetjük, ame-
lyek igen csekély mennyiségben kö-
zöltek reprodukciókat. Digitalizálás 
még a  közelmúltban sem létezett, 
így ami van, az  is kevesek számá-
ra hozzáférhető. Tűzkő Péter úgy 
látja, hogy minden cég épít valami-
lyen saját adatbázist: nyilvánosat, 
vagy a  saját szakértői kör számá-
ra hozzáférhetőt. Így tesz a BÁV is, 
de rendelkezik azzal az  előnnyel, 
hogy lényegesen régebbi időkre vo-
natkozó tapasztalatra tekinthet visz-
sza, az  1957 óta megjelent kataló-
gusokhoz pedig jóval több fényképe 
van, mint amennyit a füzetek közöl-
tek. Ezeket a többnyire fekete-fehér 
reprodukciókat digitalizálják, és ha-
marosan közzéteszik, ezzel segítve 
másokat is a  hamisítványok kiszű-
résében, eltűnt művek megtalálásá-
ban. Az adatbázishoz készülő szoft-
ver számos lehetőséget kínál majd 
a képek azonosítására.

Egy-egy BÁV árverésre 1000-1200 
műtárgy érkezik, a  tapasztalatok 
szerint ennek a 10 százaléka hamis. 
Ez nemcsak a  festményekre vonat-
kozik, hiszen a hamisítók az ékszer- 
és ezüst-mesterjegyeket is képesek 
átütni, az  ilyen hamisítást tényleg 
csak a  legnagyobb szakértelemmel 
lehet kiszűrni. Tűzkő Péter három 
lépcsőt említ: a szubjektív és az ob-
jektív vizsgálati módszereket, vala-
mint azt a nyilvánosságot, amelyet 
az árverés kínál. Alapvetően úgy te-
kintik, hogy a beadók jóhiszeműen 
járnak el, hiszen a műtárgyak jó ré-

sze évtizedek óta kering a piacon és 
a  gyűjtők közt, esetleg évtizedekig 
őrzik egyetlen lakásban, az  örökö-
söktől pedig nem várható el a folya-
mat figyelemmel kísérése. Ha valaki 
nyilvánvalóan hamis műtárgyat hoz 
be, a  feljelentésnek nem sok értel-
me van, mert nehezen bizonyítha-
tó, emellett a  tárgyak tulajdonjogá-

nak vitatására vonatkozó hatáskör is 
nagyon korlátozott. Inkább arra kell 
koncentrálni, hogy a hamis tárgy ne 
induljon árverésen, és ne történjen 
hitel- vagy a  beadók elriasztásával 
járó ügyfélvesztés. A  hamisításnak 
sokféle módja létezik. Sokszor nem 
is hamisítványnak, inkább másolat-
nak készült egy mű, és csak külön-
böző folyamatokon keresztül válik 
az évtizedek alatt hamis képpé.

A BÁV próbálja tisztítani a  pia-
cot, legalább azzal, hogy a legkisebb 
gyanú se merüljön fel egy műtárgy 
hitelességével kapcsolatban. Az ob-
jektív módszerek közé tartoznak 
a fotótechnikai (UV-lámpa, röntgen) 

és az  anyagvizsgálati lehetőségek, 
a  szubjektív módszereket a  szakér-
tők sokszor több évtizedes tapasz-
talata garantálja. A  nyilvánosság 
szempontjából az  aukció a  legjobb 
szűrő: ahogy a  konkurenciánál, itt 
sem kizárt, hogy időnként egy-egy 
kétséges tétel bekerül a  katalógus-
ba. Ha egy szakértő vagy egy régi 
tulajdonos jelzi, hogy valami nincs 
rendben, akkor ezt felvállalják és 
visszavonják a tételt – mint legutóbb 
egy Tóth Menyhértnek tulajdonított 
festményt. „Egy percig kínos, de így 
fair” – kommentálja az  eseményt 
Tűzkő Péter. Ha késve is, de állták 
a  sarat: megakadályozták, hogy va-
laki hamis képre licitáljon.

Sokat segíthet, ha együttműködő 
a  beadó, főleg ha rendelkezik vala-

milyen információval. A  BÁV no-
vemberi árverésén indul egy ananá-
szos csendélet Ferenczy Károlytól. 
A kép – fekete-fehér reprodukció for-
májában – szerepelt a Magyar Nem-
zeti Galéria Ferenczy-kiállításának 
„wanted” oldalán; ott szembesült 
a  tulajdonos azzal, hogy a  család-
ban hosszú ideje őrzött képről van 

szó. Megnyugtatták, hogy 
pusztán csak a  szakma 
hiá nyolta, nem „körözik” 
a  képet. Pontosan tisztá-
zott volt a mű előtörténe-
te, a művésztől a mai tu-
lajdonosig. Nemrégiben 
indítottak egy 1911-es vá-
rosligeti részletet Kmetty 
Jánostól: a  szakma öröm-
mel fogadta a hosszú ide-
je lappangó mű felbukka-
nását, amelynek értékéből 
nem vont le semmit, hogy 
a beadó család nem tudta 
megmondani, annak ide-
jén hogyan került hozzá-
juk. (Ilyenkor általában 
az  örökséggel nem megy 

tovább a  megszerzésre vonatkozó 
információ.) Alapvetően partnerek 
a beadók, és örülnek, amikor a mo-
nográfus adatokat talál a  képhez – 
ilyenkor már fájó szívvel válnak 
meg tőle.

A hamisítók többnyire az aukciós 
katalógusokból dolgoznak, mert jó 
minőségűek a reprodukciók. Ha va-
lamit jó áron adnak el, az megmoz-
gatja a fantáziájukat, és pár éven be-
lül meg is jelenik a termék a piacon. 
Tevan Margit bronzmaszkjait né-
hány éve millió fölötti árakon adták 
el. Két év múlva már be is érkeztek 
a  hamis maszkok: korabeli anyag-
ból formálva, a művész beütőjegyét 
rekonstruálva – ám stílusában 
az  egész kompozíció nem állt ösz-
sze a  szakértő számára. A  kismes-
terek esetében könnyebb becsapni 
a  közönséget, mert a  több tízmil-
liós értékű műveket jobban doku-
mentálják, azok nagyobb figyelmet 
kapnak. A 300–500 ezer forintos ér-
téksávban viszont „észnél kell len-
ni”, mert a rutin időnként farkasvak-
ságot okozhat a  szakértőnél. Amíg 
volt rá lehetőség, a BÁV igénybe vet-
te a múzeumi szakértők szemléjét, 
de ma már a múzeumok nem külde-
nek „bizottságot” az  aukciós anya-
gok átvizsgálására. Ettől függetlenül 
a cég elhívja az adott területeket leg-
jobban ismerő szakembereket, akár 
egy műtárgycsoport, akár egyetlen 
tétel megtekintésére.

Tűzkő Péter úgy véli: a  BÁV-nál 
koncentrálódik egy olyan szaktu-
dás, amely lehetővé teszi, hogy ki-
szűrjék a  hamisítványokat. A  szak-
értők nyilvánvalóan a  XIX–XX. 
századi képeket ismerik jobban, 
a  kortárs művek terén kevesebb 
a tapasztalatuk. Két éve érkezett be 
egy El Kazovszkij-hamisítvány, mely 
korábban egy másik aukciósházban 
már indult, s a kolléga szólt, hogy ez 
a kép már akkor sem volt rendben. 
A  Műtárgy- és Régiségkereskedők 
Szövetsége (amelynek Tűzkő Pé-
ter az alelnöke) keresi a lehetőséget 
arra, hogy a szövetség tagjai egymás 
közt könnyebben oszthassák meg 
tapasztalataikat, legyen mód arra, 
hogy felhívják a többiek figyelmét is 
az előkerülő hamisítványokra.

gréczi emőke

Beltracchi kiállításai

A hamisító új élete
Az elmúlt évtizedek legnagyobb hamisítási botrányának végére került pont 
2011-ben, amikor hamis festmények eredetiként történt értékesítéséért hat év 
börtönre ítélték az agyafúrt és tehetséges Wolfgang Beltracchit. 

A német hamisító XX. századi mesterek, többek közt Max Ernst, Fernand 
Léger, Heinrich Campendonk, André Derain, Max Pechstein stílusában fes-
tett műveket, többnyire olyanokat, melyeknek létezését a művészettörténet 
különböző dokumentumok alap-
ján feltételezte, ám reprodukció 
nem állt róluk rendelkezésre. 
Ahogy ő fogalmazott: kitöltötte 
az érintett mesterek életművében 
tátongó lyukakat. Hamisítványai-
nak a  legnevesebb művészet-
történészek és a  legnagyobb 
aukciósházak is bedőltek, képei 
néha még a  hamisított mesterek 
eredeti műveinél is magasabb áron 
keltek el. Az egyik Max Ernst-ha-
misítványát még a művész ugyan-
csak festő özvegye, a nemrégiben 
elhunyt Dorothea Tanning is 
eredetinek ismerte el. Az életmű-
rekordot elért, később Beltracchi-hamisítványként leleplezett Campendonk-
műről a  német-holland mester monográfusa ma is azt vallja: jobb, mint 
az eredetiek, nem véletlenül fizettek érte 2,9 millió eurót. Bukását végül épp 
ez a  kép okozta, pontosabban a  hátoldalára ragasztott, ugyancsak hamisí-
tott cédula, melynek a festmény gondosan felépített és persze elejétől végéig 
kitalált provenienciájának igazolásában lett volna szerepe. Beltracchinak tu-
lajdonképpen szerencséje volt, hogy a bíróság csak 14 hamisítványával fog-
lalkozott, azok száma ugyanis saját bevallása szerint is meghaladja a százat.

A leleplezés után komolyan csak az  általa becsapottak fordultak ellene, 
a szakma és a közvélemény jó része csodálattal tekintett rá, amiben tehetsége 
mellett közvetlen, barátságos modora is szerepet játszott. Egyesek szinte hős-
ként ünnepelték, mondván, végre jött valaki, aki bebizonyította, mennyire 
nem az elvárható gondossággal jár el a műtárgyszakértők és a műkereskedők 
egy része, hogyan homályosítja el tisztánlátásukat a kapzsiság, a hírnév utáni 
vágy, a nagy fogás reménye. A tekintélyes német hetilap, a Stern egyenesen 

festőzseninek nevezte, és öt oldalon 
keresztül zengett róla sokak szemé-
ben visszatetsző dicshimnuszokat. 

Beltracchi négy évet töltött egy 
olyan börtönben, ahonnan kijárha-
tott dolgozni, s csak esténként kellett 
„bevonulnia”. Feleségével és egyben 
bűntársával közösen ekkor írta meg 
két könyvben visszaemlékezéseit, 
és nagy sikerű dokumentumfilmet 
is forgattak róla, melyet Beltracchi 
– A  hamisítás művészete címmel 
Magyarországon is bemutattak. 
A  bevételekből egyelőre 17 száza-

lékot kap, a többiből összesen 20 millió euróra becsült tartozását törleszti, 
mely az általa okozott megtérítendő kárt is magában foglalja. Ha minden jól 
megy, 2017 végére megszabadulhat az adósságoktól – feltéve, hogy a  saját 
nevével forgalmazott képek sikeresek lesznek. A  jelek egyelőre erre mutat-
nak, s noha sok szakértő kételkedik abban, hogy Beltracchi munkái értékálló 
befektetésnek bizonyulnak, alig győzi teljesíteni a megrendeléseket. Az első 
Beltracchi-tárlatra tavaly Bernben került sor, ahol valamennyi kiállított mun-
ka elkelt, az  összbevétel meghaladta a  650 ezer eurót. Második kiállítása 
október 23-ig még megtekinthető a müncheni Artroom 9-ben, ám annak, aki 
vásárolni szeretne, sietnie kell, mert a képek melletti árcédulák többségére 
röviddel a megnyitó után piros pont került. A legolcsóbb, egyedi beavatko-
zású print 7800, a legdrágább nagyméretű festmény 75 ezer euróért cserélt 
gazdát. A kiállítás a Freiheit, azaz a Szabadság címet viseli. Ennek első olva-
sata természetesen a művész élethelyzetére vonatkozik, Beltracchi ugyanis 
jó magaviseletére tekintettel idén januárban elhagyhatta a börtönt. De van 
a szabadságnak egy másik, Beltracchi pályájára vonatkozó aspektusa is, hi-
szen a hamisítás szigorú kötöttséget igényelt, míg saját nevében festve ettől 
elszakadhat – bár ezt a kiállított képek tanúsága szerint csak nagyon lassan 
teszi. Egyelőre megelégszik annyival, hogy a korábbi mesterek stílusában al-
kotott képekbe bevisz olyan motívumokat, melyek leleplezik, hogy az adott 
mű nem származhat az utánzott alkotótól. Példa erre egy kubista „Picasso” 
egy olyan város, Montpellier motívumaival, ahol Picasso sosem járt. Jóval 
összetettebb mű a Campendonk stílusában festett Muszorgszkij-hommage. 
Az orosz zeneszerzőt Viktor Hartmann pétervári grafikus tárlata inspirálta 
az Egy kiállítás képei című zongoraciklusának komponálására, s most a zene 
lett Beltracchi ihletője. De nemcsak Muszorgszkij zenéje: a kép abból a vi-
deóból is merít, melyet az angol rockegyüttes, az Emerson Lake and Palmer 
1971-ben készített az Egy kiállítás képei című lemezéhez.

Beltracchi kísérleteinek egy másik iránya két modern mester stílusának 
összedolgozása, melyben kimutatja a művészek egymásra gyakorolt hatását – 
például Fernand Léger-ét Oskar Schlemmerre a Tánc a lépcsőkön című vász-
non. Egyelőre kakukktojás a tárlaton az a kép, mely felhasznál Max Ernst-
motívumokat, de azokat egy Ernsttől idegen környezetbe helyezi. Hogy ez 
már Beltracchi világa-e, nem tudhatjuk; erre a kérdésre következő tárlatai 
adhatják meg a választ.

E. P.

Francis hommage à Gauguin, 2015 
akvarell, gouache, tus, merített papír

Le Pont de Chatou, 2015
olaj, vászon, 77×90,5 cm

A Tóth Menyhértnek tulajdonított képet az árverés előtt visszavonták

Tevan Margit műveként beadott tárgy, 
amely fennakadt a szakértők szűrőjén
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Műkereskedelem

Az utóbbi években sorozatos botrá-
nyok rázták meg az  egyébként vi-
rágzó német képzőművészeti szcé-
nát. Kezdődött az  egész a  nagy 
hamisítási botrányokkal, a  mára 
már nagyrészt lezárt Beltracchi-
üggyel (írásunk a  14. oldalon) és 
az  orosz avantgárd műveket hami-
sító nemzetközi bandával szem-
beni, jelenleg bírósági szakaszban 
lévő eljárással; folytatódott egyes 
köztulajdonban lévő, kiemelkedő 
értéket képviselő modern és kor-
társ műalkotások külföldre történt 
eladása miatti vitákkal; majd az  is-
mert művészeti tanácsadó, Helge 
Achenbach látványos buká-
sával (Műértő, 2015. jú lius-
augusztus). S most itt a  leg-
újabb nagy konfliktus, melyet 
Monika Grütters kulturális ál-
lamminiszternek a  műtárgy-
védelmi törvény módosítására 
tett javaslata váltott ki. A  ter-
vezetet egyelőre még a  kor-
mány sem tárgyalta, de a mű-
kereskedelem és a  művészek 
máris hevesen tiltakoznak. 

A javasolt intézkedéseket 
a  tervezet kidolgozói a  tag-
államok területéről jogelle-
nesen kivitt kulturális javak 
visszaszolgáltatásáról tavaly 
elfogadott EU-irányelvek nem-
zeti jogba való átültetésének 
szükségességével magyaráz-
zák, azok azonban valójában 
csak a  változtatások egyik fe-
lét, nevezetesen a  külföldről 
történő műtárgybehozatal szi-
gorítását tehetik indokolttá. Itt 
főként azért válhatnak szüksé-
gessé módosítások, mert a politikai 
helyzet destabilizálódása egyes, ré-
gészeti emlékekben gazdag orszá-
gokban új lendületet adott az antik 
műkincsek külföldre csempészésé-
nek, ráadásul az ebből származó be-
vételek egy része a  terrorizmus fi-
nanszírozását szolgálja. A  tervezet 
a jövőben csak olyan műtárgyak be-
hozatalát tenné lehetővé, amelyek 
rendelkeznek az  exportáló ország-
nak a  kivitelt engedélyező írásos 
igazolásával. A  szándék nyilvánva-
lóan helyes, azonban ilyen igazolá-
sokat számos országból lehetetlen 
beszerezni. Ezért a kereskedők attól 
tartanak, hogy az antik műtárgyak 
a törvény életbe lépése esetén elke-
rülnék Németországot. 

Ennél is sokkal vitatottabb a  ter-
vezet másik fele, amely az ellentétes 
irányú forgalmat, azaz a műtárgyak 
Németországból történő kivitelét 
érinti. Ha a  tervet eredeti formában 
fogadnák el, akkor a jövőben minden 
150 ezer eurónál nagyobb egyedi ér-
tékű, 50 évnél régebbi műtárgy kivi-
tele az EU-n belül is engedélyköteles 
lenne. Az EU-n kívül eddig is létez-
tek megkötések, az  engedély meg-
tagadására azonban csak akkor ke-
rült sor, ha a műtárgy lopott, hamis, 
vagy restitúciós követeléssel terhelt 
volt. Az új engedélyeket tartományi 
szinten működő bizottságok adnák 
ki, és azok megtagadhatók lenné-
nek, ha a  kivitelre szánt tárgyakat 
a „kultúrkincs” kategóriába sorolják. 
Az 50 éves időkorlát egyben azt is je-
lenti, hogy még élő sztárművészek 
korai munkái is a módosítás hatálya 
alá esnének, Gerhard Richter vagy 
Georg Baselitz például engedély nél-
kül nem adhatná el külföldre 1965 

előtt keletkezett műveit. A  javasolt 
változtatásoknak ezt a  részét nyil-
ván azok a közelmúltbeli botrányok 
motiválták, amikor megfelelő jog-
szabályok híján sem az  állam, sem 
a  tartományok nem tudták megaka-
dályozni, hogy a  Németországban 
őrzött legfontosabb Andy Warhol-
festményeket tulajdonosuk, a közve-
tett állami tulajdonban lévő, játékka-
szinókat üzemeltető Westspiel eladja. 
A változás – kimondatlanul – a mú-
zeumok számára is nagyobb védel-
met nyújtana a velük szemben egy-
re jobb pozí ciókba kerülő, gyakran 
diktálni akaró „mega-gyűjtők” elle-

nében, akiknek játéktere lényegesen 
szűkülne, ha a múzeumi letét alter-
natívájaként csak a nyomott áron tör-
ténő belföldi értékesítés jöhetne szá-
mukra szóba. Nem véletlen, hogy 
a múzeumok többsége elégedett a ja-
vaslatokkal, míg a  műkereskedők, 
a műgyűjtők és a művészek igyekez-
nek azokat megtorpedózni. 

A  műkereskedelem elsősorban 
a  német piac drasztikusan vissza-
eső versenyképességét vizionál-
ja, miközben helyzetük – a  magas 
áfakulcs, a  követői díj és a  szociá-
lis alapokba fizetendő összegek mi-
att – már ma is hátrányos. A művé-
szek és a műgyűjtők emberi jogaik 
megsértéséről és „részleges kisajátí-
tásról” beszélnek. Többen bejelen-
tették, hogy visszavonják a letétként 
állami múzeumokban elhelyezett 
műveiket; Baselitz ezt a  drezdai 
Albertinumban és a chemnitzi mú-
zeumban már meg is tette. Richter 
egyelőre csak fenyegetőzik, három 
pontban foglalva össze ellenvetése-
it: „Először is, ez a  szabadságjogok 
megsértése. Senki sem írhatja elő 
nekem, mit tehetek a  képeimmel. 
Másodszor, én a  művészetről nem 
nemzeti szinten gondolkodom. A vi-
lág összenő. Szerintem jó dolog, ha 
a művészetnek annyi helyen van ott-
hona, ahol csak lehet. Harmadszor: 
mi az a kultúrkincs? Kinek van joga 
eldönteni, melyik műalkotás jelen-
tős, és melyik nem?” Hasonló lépé-
seket terveznek a gyűjtők is: mivel 
sokan amúgy is kétlaki életet élnek, 
nem nehéz áttelepíteni kollekcióju-
kat, mondjuk, New Yorkba, amíg 
még lehet. A  hamburgi nagyvállal-
kozó Harald Falckenberg és Mathias 
Döpfner, a  Springer-birodalom feje 

már tett is lépéseket ez irányban. 
Hasso Plattner, a  SAP szoftvercég 
társalapítója pedig a potsdami veze-
tést revolverezi: ha ebből a törvény-
ből valóság lesz, gyűjteményét nem 
az ő alapítványa által finanszírozott, 
most épülő potsdami Barberini Mu-
seumban helyezi el, hanem a  kali-
forniai Palo Altóban. 

A heves ellenállást látva Grütters 
egy ponton már meghátrált, lehetsé-
gesnek mondva az  értékhatár 300 
ezer euróra, a korhatár 70 évre eme-
lését, amivel az  élő művészek gya-
korlatilag kikerülnének a  szabályo-
zás hatálya alól. Ez azonban aligha 

csillapítja a kedélyeket, hiszen 
ezek a  művészek is csak kor-
látozott ideig lennének érté-
kesíthetők külföldön, a  régeb-
bi mesterek esetében pedig 
nem változna semmi; Max 
Beckmann unokája is tart-
ja magát például ahhoz, hogy 
visszavonja a  Beckmann-
alapítvány által közgyűjtemé-
nyekben letétbe helyezett ké-
peket, ha a  módosítás életbe 
lép.

Érdekek csatája zajlik je-
lenleg Németországban, ne-
hezen megjósolható végki-
fejlettel. Persze ez a  történet 
is alapvetően a  pénzről szól. 
Nemcsak a  gyűjtők és a  ke-
reskedők igyekeznek megvé-
deni anyagi érdekeiket, az  ál-
lam is úgy kalkulál, hogy bár 
a  szigorítás az  adminisztráció 
– és ezáltal a  költségek – nö-
vekedésével jár, ez a kiadás bő-
ven megtérül, ha a  közgyűj-

temények lényegesen olcsóbban 
tudnak hozzájutni a  számukra fon-
tos alkotásokhoz. Kétséges ugyan-
akkor, hogy a végső egyenleg is po-
zitív lesz-e az állam számára, hiszen 
a  tervezett intézkedések komoly 
anyagi következményekkel járhat-
nak: nemcsak a  műkereskedelem-
ből folyna be kevesebb adó, hanem 
például a  gyűjtemények külföldre 
kerülésével az  örökösödési illeték-
ből származó bevételek is jelentősen 
visszaeshetnek.

emőd péter

Heves viták a német törvénymódosítás körül

Részleges kisajátítás? A M.A.C. Hoffman osztrák vásárrendező iro-
da négy évtizede szervez régiségbemutatót 
a  Húsvéti Ünnepi Játékok alatt az  egykori 
hercegérseki székhely barokk termeiben, 
de a  palota udvarán légkondicionált óriás-
sátorban most először került sor nyár végi 
mustrára. Igaz, az augusztus 15. és 23. kö-
zött megrendezett fesztiválra a  40 hazai, 
német és svájci törzsgalériásból csak tucat-
nyian fértek be.

A legrégebbi műtárgyak között az efer-
dingi Runge kínált egy délnémet mester-
től 1500 körülről származó, két, hársfából 
készült, aranyozott, méteres szentszobrot. 
Stefan Brenske müncheni galériájából ke-
rült a vásárra a XVI. században orosz földön 
deszkalapokra festett, Keresztelő Szent János 
lefejezését és Illés próféta mennybemene-
telét ábrázoló munka. Pinzgau térségében 
1740 táján készültek cirbolyafenyőből azok 
a paraszti barokk bútorok, amelyekből a lin-
zi Ludwig E. Wimberger egy kétajtós-kétfi-
ókos ruhásszekrényt, illetve egy kétrészes 
ládát hozott Salzburgba. 

A vásáron íratlan szabály közeli alkotó, 
vagy helybéli téma szerepeltetése. Így Rungénél a gótikus plasztikák mel-
lett sorakozott Ernst Welker 1821-es Mondsee-akvarellje és Oskar Mulley 
1937-es olaj kápolnája. A linzi Freller galéria Alfons Waldétól kínált egy 
sziklaszirten álló parasztházat idéző 
festményt, a  helyi Lährm ékszerész-
től pedig egy modern fülbevalópárt. 
A  bécsi Schütz a  tiroli Albin Egger-
Lienz húszas évekből származó rusz-
tikus, monumentális képei közül 
egy olajjal festett, forráshoz hasaló 
legényt kínált eladásra. A  modernek 
mellett nem hiányoztak a  kortársak 
sem. Schütz speciális kínai részle-
gén Wu Shaoxiang 2007-es Walking 
Wealth című, közel kétméteres lépő 
bronz férfialakja és Wang Xiaosong 
2014-es Shunyata Nr. 23 című mo-
nokróm, reliefszerű, négyzetméteres 
vászna hívta fel magára a  figyelmet. 
Wiesinger XV. Lajos korabeli rokokó, 
intarziázott, rézveretes márványfede-
lű komódjához Hannes Mlenek idei, 
vegyes technikájú szerelmi jelenete 
szolgált kontrasztként. A  salzburgi 
2C for ART pedig Robert Indiana ikonikus LOVE (1996) filmnyomat-cik-
lusával, illetve a bécsi művészeti akadémián végzett, bolgár származású 
Christo 2011-es vázlatával szerepelt, melyen a művész a római Angyalvár 
hídjának becsomagolását tervezte meg. 

Ami az árakat illeti, a müncheni Galerie Française Fernand Léger 1947-
es Symphonie en bleu című, gouache-tus képét 95 ezerért, Marc Chagall 
vegyes technikájú falusi jelenetét 138 ezer euróért kínálta. Wiesingernél 
a rokokó komód 85 ezer euró, Roy Lichtenstein kottás, 1995-ös szitanyo-
mata 26 500 euróba került.

W. i.

Art&Antique Residenzhof, Salzburg

Sátoros régiségvásár

09. 10. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
09. 10. 18.00 50. ékszerlicit OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt. OREX Óra- és Ékszerszalon, VI., Andrássy út 64. az árverés helyszínén www.orex.hu
09. 10. 18.00 27. papírrégiség, dokumentum, levél, fotó, képeslap Krisztina Aukciósház www.krisztinaaukcioshaz.hu az árverés helyszínén az előző három héten
09. 11. levelezési képes levelezőlap Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet www.bedo.hu
09. 17. 17.00 műtárgy Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
09. 17. 19.00 258. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika, könyv Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten
09. 17. 18.00 16. árverés Boda Antikvitás és Aukciósház Bálna Budapest, IX., Fővám tér 11–12. XI., Bercsényi u. 3. az előző héten
09. 17. 18.00 szalonárverés / festmény, műtárgy Párisi Galéria V., Múzeum krt. 3. az árverés helyszínén az előző héten
09. 18. levelezési plakát Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet www.bedo.hu
09. 19. 11.00 egyedi és sokszorosított grafika ARTE Galéria / arte.hu FUGA, V., Petőfi Sándor u. 5. V., Ferenczy István u. 14. szept. 9–18-ig
09. 23. 20.00 online művészeti aukció Pintér Galéria és Aukciósház V., Falk Miksa u. 10. online szept. 23-ig
09. 24. levelezési papírrégiség, filatélia Pest-Budai Árverezőház levelezési árverés VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet www.bedo.hu
09. 25. 17.00 numizmatika, militaria Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
10. 01. 19.00 259. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika, könyv Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten
10. 01. 18.00 28. papírrégiség, dokumentum, levél, fotó, képeslap Krisztina Aukciósház www.krisztinaaukcioshaz.hu az árverés helyszínén az előző három héten
10. 05. 18.00 XIX–XX. századi magyar festészet; szecessziós Zsolnay kerámiák Virág Judit Galéria Budapest Kongresszusi Központ, XII., Jagelló út 1–3. V., Falk Miksa u. 30. szept. 22.–okt. 4.
10. 08. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
10. 08. 18.00 51. ékszerlicit OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt. OREX Óra- és Ékszerszalon, VI., Andrássy út 64. az árverés helyszínén www.orex.hu
10. 09. 16.00 32. könyvárverés Nyugat Antikvárium ECE City Center, V., Bajcsy-Zsilinszky út 12. V., Bajcsy-Zsilinszky út 34. okt. 5–8-ig
10. 10. 15.00 49. festmény- és műtárgyárverés Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2. az árverés helyszínén okt. 1–10-ig
10. 13. 17.00 festmény, néprajz, művészeti Nagyházi Galéria V., Balaton u. 8. az árverés helyszínén okt. 2–10-ig
10. 14. 17.00 festmény, néprajz, művészeti Nagyházi Galéria V., Balaton u. 8. az árverés helyszínén okt. 2–10-ig
10. 15. 19.00 260. filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, numizmatika, könyv Darabanth Aukciósház www.darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten

23 árverés            szeptember 10.–október 15.

Aukciós naptár

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

nap óra axio tárgytípus árverező árverés helye kiállítás helye ideje

Délnémet mester: Szent  
Borbála, 1500 körül

festett, aranyozott hársfa, 90 cm

Alfons Walde: Magányos tanya, é. n.
olaj, falemez, 59,5×42,5 cm
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A törvénymódosítás után már nem kerülhetne külföldre 
Andy Warhol 1963-as műve, a Triple Elvis, amely  

2014-ben 81,9 millió dollárért kelt el a Christie’s-nél

Muerto_09.indd   15 2015.08.28.   17:49



16 2015. szeptember    MŰÉRTŐ

XVIII. ÉVFOLYAM – 9. SZÁM

Tárgyvilág

A boltberendezések elengedhetetlen 
kelléke az a különféle anyagokból elő-
állított kis tálca, amelyen a fizetéskor 
a vevő a vételárat, az eladó vagy pénz-
táros pedig a visszajárót helyezi el.

Az első puritán darabok után 
a  XIX. század végén, a  XX. szá-
zad első évtizedében jelent meg 
az a fémvázas szerkezet, amely két, 
jól elkülönített részből állt. Fize-
téskor a  mozgatható lapra, annak 
vízszintes állapotában ráhelyezték 
a  visszajáró összeget. Ezután kö-
vetkezett a  „rituálészerű” gesztus: 
a pénztáros 45–90 fokkal elmozdí-
totta a lapot, mire az érmék az esz-
köz másik felének félgömb formá-
jú részébe hullottak – tekintélyt 
a mozdulatnak az kölcsönzött, hogy 
akkor még nagy arányban nemes-
fémből készültek az érmék. 

Az 1930-as években a  kétrészes, 
„félautomata” tálca már a kor diva-
tos anyagából: bakelitből készült, 
mely matériának különböző fan-
tázianevű változatai léteztek. (Né-
met cégek Trolit, míg szlovák, cseh 
és magyar gyártók Futurit márka-
névvel hozták forgalomba a  belőle 
készült tárgyakat.) Meglepő, hogy 
a  sérülékeny-törékeny bakelit ilyen 
fontos szerephez jutott a kereskede-
lemben, de ez talán annak tudható 
be, hogy a  gyártók – forró állapot-
ban – könnyű megmunkálhatósága 
miatt az akkor közkedvelt formákat 
alakíthatták ki belőle. Még néhány 
évtizede is láthattunk gyógyszer-
tárakban, trafikokban modernista-
áramvonalas, vagy art deco stílusú 
bakelit aprópénztálcákat. 

Nincsenek viszont egyszerű hely-
zetben azok, akik több ilyen tárgy-
ra kívánnak szert tenni, ma már 

ugyanis nehéz hibátlan példányt 
találni. Illusztrációnk egy 7239A 
típusú, Futurit márkájú, magyar 
gyártmányú bakelittálcát ábrázol 
működés közben. A magántulajdon-
ban lévő tárgy alsó harmadának egy 
része kissé sérült.

A hirdetési tevékenység egyik 
fontos megjelenési formája az  úgy-
nevezett eladáshelyi reklám (Point 
of Sale Advertising, azaz POSA). 
Az  árucikkeket tartó állványok és 
egyéb bolti felületek mellett termé-
szetesen az ellenérték kiegyenlítésé-
nek helye is jelentős szerepet játszik 

a hirdetés eme területén – így a régi 
pénzvisszaadó tálcák reklámtörté-
neti momentumokat is megőriztek.

óbudán, a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum állandó 
kiállításán láthatunk aprópénztál-
cákat, és természetesen a mú zeum 
raktáraiban is több szép példány 
sorakozik a  polcokon. Indokolt ez 
a szakmai figyelem, hiszen a tárgy-
típus jól hordozza az elkészítés korá-
ra jellemző termékek és márkák hi-
teles és általában pontos adatait. 

A Kőbányán működő Gessler likőr-
gyárat, melynek India keserűjét vagy 

ezüstüstben főtt málnaszörpjét gene-
rációk kortyolgatták, egy XVII. szá-
zadi pomerániai céget újraszervezve 
Siegfried Gessler alapította a sziléziai 
Jägerndorfban. Az egész Monarchiá-
ba szállító Gessler-féle Altvater li-
kőrgyár reklámjával díszített öntött 
üveg aprópénztálca formája és mére-
te miat t alaptípusnak mondható épp-
úgy, mint az, amely a  kellemes ízű 
Joricin ricinusolajat népszerűsítette 
az I. világháború előtti időkben.

Bár a bakelithez hasonlóan az ön-
tött üveg is törékeny, de ennek 
anyagvastagsága miatt a tálca nehe-
zebb, s az asztalon kevésbé mozdul 
el használatkor. Az  átlátszóság pe-
dig lehetővé tette, hogy a tálca hát-
oldalára célzott reklám kerüljön. 

Az 1950–60-as években ezen a te-
rületen is teret hódított a műanyag; 

ráadásul annak felületére könnyeb-
ben nyomtak reklámot. A  gyártók 
ebben az  időszakban kezdték a  ko-
rábbinál elterjedtebben alkalmazni 
az aktivizáló, figyelemfelkeltő színe-
ket (tűzpiros, fekete-sárga, piros-kék 
stb.). Nem véletlen, hogy a mai gyűj-
tők egy része éppen ennek az  idő-
szaknak, vagy a korai hetvenes évek-
nek a reklámtárgyait, esetleg ma már 
nem létező cégek, erősen átalakult 
márkák egykori működését doku-
mentáló darabjait keresi.

Ezt az ábrákban, színekben és ké-
pekben gazdag világot jól ellenpon-
tozza napjaink postahivatali, célsze-
rű elektronikus eszköze, amelynek 
folyadékkristályos kijelzője a  bevé-
telezett és a  visszajáró összegeket 
mutatja. A  régi időket idéző dara-
bokkal ma főleg a  gyógyszertárak-
ban találkozhatunk; a  szakmúzeu-
mok raktárai pedig remélhetően 
megőriznek néhány példányt ebből 
a hétköznapi használatkor funkcio-
nalitásában feloldódó, de idővel ön-
magában is tárgytörténeti értéket 
hordozó alkalmatosságból.

Fejér zoltán

Aprópénztálca

Gyűjthető reklámhordozó

100 éves, a Gessler Likőrgyár reklámjával 
díszített üveg aprópénztálca

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum, Budapest

Tintagyártó reklámjával díszített üveg aprópénztálca a XX. század elejéről
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest

Futurit márkájú aprópénztálca
magángyűjtemény
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A magyar könyvnyomtatás mostoha-
gyermeke a szakácskönyv volt, a sza-
kácskönyveké pedig a hungarikumok 
előszobájába jutott halászlé. Az első 
nyomtatott receptgyűjtemények fran-  
cia, német és olasz nyelvterületen 
már az  1470-es években megjelen-
tek, az  eddig ismert legrégibb ma-
gyar nyelvű, a Szakáts Mesterségnek 
Könyvetskéje viszont csak 1695-ből 
ismert. A  halászlé receptje nyomta-
tott szakácskönyvben először csak 
140 év múlva, Németh Susánna 
Nemzeti Szakácsné című, 1835-ben 
Kassán megjelent főzőkönyvében 
bukkan fel.

Az elmúlt évtizedekben megje-
lent gasztrotörténeti írások sokszor 
tévedtek a  halászlé első megjelené-
sét illetően. Erdei Ferenc Népraj-
zi ínyesmesterség című (1971) köte-
tében Solymos Ede történettudóst, 
a  bajai múzeum akkori igazgatóját 
idézi, aki azt írta, hogy „Rézi néni 
1871-ben keletkezett Szegedi sza-
kácskönyve az első, amely »Halpapri-
kás halászosan« cím alatt közli a ha-
lászlé elkészítésének módját”. Ám ez 
a kötet először csak 1876-ban jelent 
meg, a halászlé receptjének leírásával 
pedig több receptkönyv is megelőzte. 

A halakból készült ételek és a 
számtalan változatban elkészített 
hallevesek egyébként több évszáza-
dos múltra tekinthetnek vissza, de 
a  klasszikus értelemben vett halász-
lé csak az őrölt pirospaprika elterjedé-
sével, a XVIII–XIX. század fordulóján 

alakult ki. Gróf Hoffmansegg 1799 
és 1812 között három kiadásban is 
megjelent német nyelvű útleírásá-
ban egyik magyarországi ebédjéről 
így számol be: „Az első fogás ponty-
ból készült, melyet borsos lében főz-
tek. Az  itteniek »halászly«-nek neve-
zik ezt, s a  halrészek fűszerezésére 
a  törökborsot használják.” (Az őrölt 
paprika akkori elnevezése.) A paprika 
használata azonban ekkor még nem 
volt egységes az ország egész terüle-
tén. Horváth József Elek író, jogász, 
kaposvári iskolaigazgató a  Pesten 
rendszertelenül megjelent, mindössze 
két évfolyamot (1831–1833) megért 
Sas című irodalmi és társadalomtu-
dományi folyóirat 1832-es számában 
a következőket írta: „Összveszednek 
tudniillik mindennemű halat s annál 
jobb, minél többnemű kevertetik ösz-
sze, ezeket darabokra metélvén, bog-
rácsba rakják s megsózván, egy egész 
paprikát s fél marok vörös hagymát 
közibe hintnek s ekképpen a bogrács-
ba befojtván tulajdon gőzében párol-
ják. Annakután egy kis sárgás rántást 
csinálnak, melyet feltöltenek vízzel 
kevert vörös borral – melybe ismét 
petrezselymet és kakukkfüvet hány-

nak –, felöntik s egyszer felforrni en-
gedvén kitálalják.” 

Az őrölt paprika országos el-
terjedése a  már említett Németh 
Susánnának köszönhető. Recept-
könyvének olyan sikere volt, hogy 
már 1836-ban újra kiadták, és 1919-
ig még 11 kiadást ért meg. A hölgy 
egyébként álnéven írt, német for-
rások szerint valódi neve Susanne 
Wigand, a  nyomdatulajdonos és ki-
adó Wigand testvérek családjának 
nőtagja. Az  1835-ös kötet eredeti 
„Paprikás hal vagy halászlé” receptje 
tömören fogalmaz: „E’ végre többféle 
halat meg kell tisztítani, megmosni, 
megsózni, azután egy darab vajon 
hagymaszeleteket megpirítanak, a’ 
halat hozzáteszik és paprikával meg-
hintik. Egy kis idő mulva kevés liszt-
tel meghintik, ha ez megpirult, levet 
és savanyú tejfölt öntenek bele.”

A későbbiekben – egészen a  XX. 
század első harmadáig – csak „sze-
gedi” jelzővel ellátott halászlérecep-
tek találhatók a szakácskönyvekben. 
Mint azt Bálint Sándor, a szegedi nép-
élet tudora írta: „a népnyelv régebben 
egyszerűen »paprikáshal« és a  »hal-
paprikás« kifejezéseket használta ak-
kor is, ha hosszabb, vagy rövidebb 
levű volt a bográcsban főzött hal.” 

Szinnyei József életrajzi lexikona 
szerint Zemplényi Antonia, aki a Ké-
pes Pesti Szakácskönyv 1864-es első 
kiadását állította össze, valójában 
nem volt más, mint Szabó Antal új-
ságíró. Az  ő előadásában a  halászlé 
készítése a következő módon zajlik: 
„Veres hagymát és paprikát pirítunk 
meg zsírban s egy meszely vizet önt-
vén reá, avval felforraljuk, a halat be-
sózva bele tesszük, s egy fél óráig főz-
zük. Kavarni nem szabad kanállal, 
hanem hogy oda ne égjen, néha-néha 
fel kell rázni.”

Szintén 1864-ben látott napvilá-
got Medve Imre Magyar Gazdasz-
szony teendői a közéletben, házban 
és konyhában című kötete. A mű ér-
dekessége, hogy a nők mindennemű 
feladatait veszi sorra; az Önzetlenség 
című fejezet például efféle intelmeket 
tartalmaz: „Magadért soha se tégy 
semmit, hanem mindent Isten, haza 
és felebarátod iránti tekintetből.” 

Az igazán autentikusnak mondha-
tó szegedi halászlé Hüppmann An-
tal A  valódi szakácsművészet című 
receptkönyvének harmadik – „te-
temesen bővített” – kiadásában je-
lent meg, szintén 1864-ben. „Vesz-

nek négyféle halat, úgymint pontyot, 
harcsát, kecsegét és süllőt; 4 evőka-
nálnyi paprikát, 2 evőkanálnyi sót, s 
annyi vöröshagymát, a  mennyi egy 
közönséges tányérra ráfér, s annyi vi-
zet, hogy a földarabolt halat legalább 
három ujjnyival haladja meg. A vas-
bográcsba – melyet szabadban szol-
gafára akasztanak, otthon pedig vas-
lábra helyeznek úgy, hogy a láng jól 
körüljárja – először is a  sót hintik; 
azután a  megtisztított halak farka-
ik levágván, a vért a bográcsba cse-
pegtetik; – legalul helyezik a hal-fe-
jeket, azután a  feldarabolt pontyot, 
harcsát, kecsegét és süllőt – a mint 
t.i. keménységök szerint egymásután 
következnek – helyezik egymásfölé; 
végre a vizet töltik rá, s mérsékelt tűz 
mellett főzik egy óráig; a paprikát és 
a vöröshagymát akkor vetik bele, mi-
dőn forrni kezd. A halat keverni nem 
szabad, nehogy szétmáljék, hanem 
riszálni kell, nehogy a  bográcshoz 
égjen. A  fönnebbi arány 10 font hal 
után veendő.”

Rézi néni (Dolecskó Teréz) szegedi 
főzőasszony először 1876-ban meg-
jelent Szegedi szakácskönyv című 
receptkönyve 1931-ig 16 kiadást ért 
meg. A  kiadásokban alig egy tucat 
szegedi recept található, így a „szege-
di” jelző inkább csak a  szerzőre és 
a nyomdára vonatkozik, bár a hato-
dik kiadástól az  utóbbi is Budapest-
re került. Halászléreceptje a tálalásra 
is útmutatót ad: „A halpaprikást hosz-
szú lével kell hagyni; ha a  hal bog-
rácsban főtt, avval adjuk föl az  asz-
talra, a  bográcsot koszorúra állítva, 
és belőle a háziasszony szedjen min-
den vendégnek néhány darabot a tá-
nyérjára.”

Dobos C. Józsefnek, a „Dobos-tor-
ta feltalálójának” 1881-ben megjelent 
Magyar-Franczia szakácskönyve, va-
lamint Toronyai Rákóczi Karolina 
1896-ban, Sopronban megjelent re-
ceptkönyve is szegedi halászlevek 
receptjeit közli. A  legregényesebb 
Zilahy Ágnes 1891-ben megjelent 
Valódi Magyar Szakácskönyv című 
kötete. A  XIX. század végének jeles 
nőírója, novellistája hosszú ideig szer-
kesztette a  Gazdasszonyok naptára 
című népszerű kiadványt. Teleki Sán-
dor, a „vörös gróf”, aki Petőfi nászút-
jának gondtalan helyszínt biztosított 
koltói kastélyában, 1848-as szerep-
vállalása miatti emigrációja során je-
les szakáccsá, gasztronómussá képez-
te ki magát. Ő vette rá Dumas-t Nagy 
konyhaszótára megírására, és Zilahyt 

is receptkönyve megírására, mivel 
többször volt alkalma megkóstolni 
a háziasszony főztjét. A szakácskönyv 
elkészült, de csak nyolc évvel később 
talált kiadóra, ekkor jelent meg Te-
leki ajánlásával. Két szegedi halász-
lé receptjét is közli. Az 1894-es, har-
madik kiadásban található leírás egy 

újabb gasztrotörténeti tévedést cáfol, 
mely szerint a passzírozás újkori fogás 
lenne. A szokásos kezdő lépések után 
ez olvasható: „Amikor a  tulajdon-
képpeni halászlé megfőtt, mindenes-
től áttörjük szitán, a sűrű levet visz-
szaöntjük a lábosba, s jókora szegedi 
paprikát teszünk bele. Vagy egy per-
cig főni hagyjuk a paprikával, azután 
belerakjuk a haldarabokat, annyi vi-
zet öntünk rá, hogy az a halat ellep-
je s befödve nagyon gyors tűz mellett 
vagy negyedórát főni hagyjuk.”

HorvátH dezSő

Könyv

Az első féléves statisztikák szerint megállt a tavaszi árverések 2008-tól 2013-
ig tartó csökkenése, és a kínálat is tovább erősödött. Ez annak köszönhető, 
hogy 2014 kiemelkedő eredményei után a tételeket beadók ráéreztek a piac 
fellendülésére, és egyre értékesebb köteteket bocsátanak aukcióra. Idén a ta-
valyival megegyező számú, 26 árverést rendeztek, pedig a piac egyik legje-
lentősebb résztvevője, a Studio kimaradt ebből a megmérettetésből. Az őszi 
idényre viszont három aukciót is terveznek – ha mind megvalósul, az további 
erősödést hozhat. A Studio távolmaradása ellenére minden mutatóban jelen-
tős emelkedést tapasztalhatunk: egymillió forint feletti leütésből 2011 tavaszi 
idényében mindössze három volt, majd a  lassan javuló tendenciát követő-
en idén – a Központinak köszönhetően – ez hétre emelkedett. 200 és 400 
ezer forint közötti leütést 48-szor regisztrálhattunk tavasszal, tavaly az egész 
évben összesen 56-ot. Az 500 és 900 ezer forint közötti leütések száma is 
jelentősen – 19-re – emelkedett. (2011-ben mindössze 11 leütés érte el az 500 
ezer forintot.) Mindezek ellenére a tavalyi évet – a Központi kiemelkedő őszi 
aukciója miatt – nehéz lesz felülmúlni, és sok függ a Studio három tervezett 
rendezvényének megvalósulásától is. 

A Központi Antikvárium május végi licitjeiről és a  június 5-i nagyárve-
rés néhány jelentős tételéről helyszűke miatt lemaradtak olvasóink, ezekről 
most számolunk be. Már a felvezető aukció kínálata is komoly ritkaságokat 
tartalmazott. Görgey Arthur honvédtábornok Életem és működésem Ma-
gyarországon az 1848. és 1849. években című kétkötetes, 1911-ben megjelent 
munkájáért 20 ezer forintos kikiáltási ár után 65 ezer forintot fizetett vevője. 
Márki Sándor Arad vármegye és Arad szabad királyi város története című 
(Arad, 1892–1895), dr. Ballagi Aladárnak dedikált könyve fantasztikus kört 
futott: 30 ezer forintról indulva 320 ezer forintot is megért valakinek. Jól sze-
repeltek a Verne Gyula-kötetek is. A Bégum ötszáz milliója (Budapest, 1903) 
20 ezerről 130 ezer, az Utazás a Föld körül nyolczvan nap alatt (Budapest, 
1898) szintén 20 ezerről 240 ezer forintig vitte. A Rózsa Miklós szerkesztette 
Modern Magyar Képtár (Budapest, 1911) megszerzése sem volt könnyű, 45 
ezertől 140 ezer forintig zajlott érte a verseny. 

A Központi nagyárverésének tételei között aukcionálták az  első magyar 
ásványtani munkát, Benkő Ferentz Magyar minerologia az az a’ kövek’ ’s 
értzek tudomanya… című (Kolo’sváratt, 1786) kötetét, mely 120 ezerről in-
dulva 200 ezer forintért jó vételnek számított egy telefonon licitáló számára. 

A  különleges ajánlások blokkjában szerepelt 
Babits Mihály Az európai irodalom története 
1760–1925 című (Budapest, 1935), Móricz 
Zsigmondnak dedikált kötete. A  dedikálás 
nélkül pár ezer forintot érő, így viszont 300 
ezer forintos kikiáltási árú tétel 550 ezer fo-
rintért szintén egy telefonáló birtokába került. 
Georg Freyherr von Vega Vorlesungen über 
die Mathematik… című (Wien, 1802), négy 
részből álló munkájának csak az  első kötete 
szerepelt a tételek között, de mivel két helyen 
is Bolyai János tulajdonosi bejegyzése találha-
tó benne, 400 ezertől 800 ezer forintig tartott 
érte a  licit. Érdekes volt még egy 1767-ben 
keletkezett kéziratos orvosságos könyv, mely 
320 ezer forintért került új tulajdonosához. 
Radnóti Miklósék könyvtárából is kerültek 
terítékre újabb kötetek. Az itt kalapács alá vitt 
Arany János Toldi. Költői elbeszélés című (Bu-
dapest, 1899), a Magyar Könyvtár sorozatában 
megjelent darab Radnóti tulajdona volt, a szö-
vegben számos helyen ceruzás jelöléseivel 

és statisztikai megjegyzéseivel. A  kis füzet irodalomtörténeti szempontból 
rendkívül izgalmas, hiszen a költő naplójának tanúsága szerint azon művek 
közé tartozott, amelyeket első munkaszolgálatára magával vitt. A 300 ezerről 
induló kötetért 420 ezer forintot adott egy telefonon licitáló. Stephan Zweig 
Buchmendel című 1935-ös kötete merített papírra nyomtatott, ötven példány-
ban megjelent magánkiadás. Itt aukcionált példányát a kolofon alatt a fordító 
és tipográfus Haiman-Kner György Radnóti Miklósnak dedikálta 1937. októ-
ber 16-án; az érte zajló licit 200 ezerről indult, és 460 ezer forintnál zárult. 
Karacs Ferenc (1770–1838) térkép- és rézmetsző 1813-ban adta ki Magyaror-
szág földképét, majd 1830-ban hozzákezdett a 24 rézmetszetű térképre ter-
vezett, első magyar Európa-atlasz elkészítéséhez. Halála miatt a térképekből 
csak 21 lap készült el. A Pesten, 1835-ben napvilágot látott 400 ezer forintos 
kikiáltási árú atlasz végül félmillió forintért cserélt gazdát. 

H. d.

Tavaszi aukciós összefoglaló

Kötetek Radnóti hagyatékából

Benkő Ferentz: Magyar 
minerologia...
Kolozsvár, 1786 

Gasztrotörténeti tévedések nyomában

Halászléreceptek anno

Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv
Budapest, 1891

Dolecskó Teréz (Rézi néni): Szegedi  
szakácskönyv, Budapest, 1916

Dobos C. József: Magyar-Franczia  
szakácskönyv, Budapest, 1881
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miféle foglalkozási sovinizmus 
ez? Hiszen ilyen alapon lehet-
ne beszélni mérnökök, jogá-
szok vagy pékek gyűjteményei-
ről is! de remélhetőleg kiderül, 
hogy érdemes a  címben je-
lölt témáról értekezni. sok ér-
dekes és nem (nagyon) ismert 
művészeti, műgyűjtői vonatko-
zásra derül fény, és óhatatla-
nul orvostörténeti ismeretek 
is begyűrűznek. Csak a múltat 
vizsgáljuk, a  most is élő orvos 
műgyűjtőkről nem esik szó.

Mondják: az orvosok mindig is sze-
rették körülvenni magukat szép és 
értékes tárgyakkal – amihez anya-
gi alapok is szükségeltettek. Biz-
tos, hogy az elmúlt két évszázadban 
a  polgárosodás kialakulása-megerő-
södése folyamatában nagyszámú 
tehetős orvos került olyan helyzet-
be, hogy megengedhette magának 
a  műtárgyak vásárlását. Mravik 
László ki is jelentette: „Kimondha-
tó: a nagy magyar műgyűjtemények 
többségének tulajdonosa az  orvos-
társadalomban keresendő. Náluk 
van minden együtt, ami a műgyűj-
téshez igazán kell: műveltség, az ér-
tékek tisztelete – és mondjuk ki, 
a  pénz.” Bár ez elismerő vélemény 
az orvos műgyűjtőkre nézve, de kis-
sé túlzó, hiszen azért a  gigászi és 
jelentős hazai műgyűjtemények in-
kább más kezekben voltak – főleg 

ha jobban visszamegyünk az  idő-
ben. Példákat fogunk látni arra, 
hogy a  gyógyítási események kap-
csán egyes orvosok – elsősorban 
a  XX. században – sokszor kerül-
tek közeli kapcsolatba művészekkel, 
ami műtárgyak birtoklásához vezet-
hetett. Különösebb statisztikai vizs-
gálódás nélkül állítható, hogy a ma-
gyar orvostársadalom jó néhány 
tagja jogosan volt műgyűjtőnek mi-
nősíthető, s egyszer érdemes megkí-
sérelni ennek áttekintését.

Cikksorozatában (Doctor  Med.
Coll.) Rieder Gábor az Art ma ga-
zinban már foglalkozott ezzel a  té-
mával, és időkorlátot húzva kinyilat-
koztatta: „A második világháború 
utáni műgyűjtés fő figurái orvos-
doktorok voltak.” Magától értetődő 
előzmény, hogy Ébli Gábor könyve, 
a  Magyar műgyűjtemények 1945–
2005 (Enciklopédia Kiadó, Buda-
pest, 2006) több orvos gyűjtőről is 
írt, továbbá lexikonszerűen szin-
te mindenki szerepelt Takács Gá-
bor kötetében (Műgyűjtők Magyar-
országon a 18. század végétől a 21. 
század elejéig, Kieselbach Galéria, 
Budapest, 2012).

Mint minden válogatásnak, az itt 
következőnek is vannak hiányossá-
gai, részben a szerző döntései, rész-
ben ismeretlenül maradt adatok mi-
att. (Egy megjegyzés: a  szövegben 
a dr.-t nem írjuk ki nevek elé, noha 
mindannyian jogosan birtokolják e 
címet.)

Adatbázisként két kiállítási kataló-
gus adódik, melyek az I. világháború 
előtti korra utalnak, valamint további 
kettő, melyek az 1945 utáni időszak-
ra vonatkozóan nyújtanak betekin-
tést: 1. A budapesti Orvos-szövetség 
védnöksége mellett rendezett Műki-
állítás, Műcsarnok, 1902; 2. A köztu-
lajdonba vett műkincsek első kiállítá-
sa, Műcsarnok, 1919; 3. XX. századi 
művek budapesti műgyűjtemények-
ből, Magyar Nemzeti Galéria, 1963; 
4. Válogatás magyar magángyűjte-
ményekből, Magyar Nem zeti Galé-
ria, 1981.

Különleges, példamutató 
esemény volt

a Műcsarnok összes helyiségei-
ben megvalósult 1902-es kiállítás. 
A  rendező Magyar Orvosok Orszá-
gos Szövetsége „nemes hivatásuk-

nak áldozatul esett orvosoknak és 
nyomorgó, mindenkitől elhagyatott 
özvegyeinek, árváinak sorsán eny-
hítendő, társadalmi actio megindítá-
sát határozta el”. Levélben fordultak 
nemcsak jeles orvosokhoz, hanem 
műgyűjtőkhöz, országosan ismert 
személyekhez és közgyűjtemények-
hez, hogy a jótékony célú kiállításra 
kölcsönözzék a  tulajdonukban lévő 
műtárgyakat. Nem tudni, mennyi-
be került egy belépőjegy, de ebből 
és a katalógusok 60 filléres árából, 
valamint a  hirdetésekből befolyt 
összegekből együtt alakult ki a  cél 
elérését szolgáló bevétel. A  kataló-
gusban a három borítóoldalon kívül 
további 23 hirdetés szerepelt. Mivel 
akkortájt még nem a gyógyszeripar 
volt a fő szponzor, a hirdetők között 
a Salgó-Tarjáni Kőszénbányát, a Pes-
ti Magyar Kereskedelmi Bankot, a 
Szent Lukács fürdőt, Calderoni és 
Tsa optikusokat, valamint tovább i 
iparosokat találhatunk. A  sereg-
szemlén végül 864 műtárgyat le-
hetett látni, és az  anyag minden 
tekintetben elérte a múzeumi szín-
vonalat. Kevés olyan régi mester 
akadt, aki ne lett volna képvisel-

ve; elég megemlíteni Caravaggio, 
Correggio, Van Dyck, Frans Hals, 
Murillo, Rembrandt, Rubens és 
Tintoretto nevét. Modern külföldi 
mesterek – például Bastien-Lepage, 
Courbet, Lenbach, Segantini, Vere-
scsagin – és a  jelentős magyar mű-
vészek mind szerepeltek.

A tulajdonosok között első he-
lyen „Ő Felsége a  király” állt, aki-
nek hét műtárgyát mutatták be. 
A  társadalom közismert tagjai kö-
zül többek között Andrássy Gyu-
la, Beöthy Zsolt, Falk Miksa (Erzsé-
bet királynő magyar nyelvtanára), 
Kohner Adolf (a legendás műgyűjtő 
45 alkotással), Tisza István, továb-
bá Wolfner Gyula bőrgyáros sze-
repelt. A  katalógus alapján nehéz 
megítélni, hogy ki volt szisztemati-
kus gyűjtő, és ki nem. Meg nem ne-
vezett főorvos például három képpel 
szerepelt, Neogrády Antal, Koszkol 
Jenő és egy további alkotó művével, 
ennek alapján bátorkodom az illetőt 
a  második kategóriába sorolni, hi-
szen inkább polgári lakásberende-
zés darabjairól lehet szó, semmint 
műgyűjtésről. Többnyire azonban 
jelentős gyűjtemények darabjai ke-
rültek a  Műcsarnokba. Az  orvosok 
közül a  legtöbb képet, 14 darabot 
Bókay Árpád (1856–1919), a gyógy-
szertan intézetvezető tanára adta 
kölcsön, aki ekkor orvoskari dékán 
volt. Kollekciójából kiemelhető egy 
Van Goyen- és két August Querfurt-
alkotás.

Természetesen voltak a  falakon 
képek – mégpedig 8 darab – a kiál-
lítás megálmodójától és motorjától, 
Elischer Gyula (1846–1909) címze-
tes professzortól, a  Rókus Kórház 
nőgyógyász főorvosától, sőt még 
fia, ifj. Elischer Gyula (1875–1929) 
röntgenológus (később egyetemi ta-
nár Debrecenben) is megtalálható 
a  listán, jelentős számú munkával. 
A  mai szóval főkurátornak mond-
ható idősebb Elischertől mértéktar-
tó cselekedetként könyvelhetjük el, 
hogy a  katalógus reprodukciói kö-
zött nem szerepelt a  róla készült 
portré, pedig az Benczúr Gyula al-
kotása. A  családi hagyományok és 
főleg az  örökség, továbbá a  fárad-
hatatlan gyűjtőmunka eredménye-
képpen Elischer doktornak olyan 
méretű és rangú grafikai gyűjte-
ménye volt, hogy a  Szépművészeti 
Múzeum nak két etapban adott el 
kollekciókat (először Dürer-lapokat, 
majd 245 Rembrandtot), de még ha-
lála után is maradt elegendő grafika 
egy jelentős külföldi aukcióra.

Szerepelt még a nagy Korányi Fri-
gyes (1828–1913) Lotz Károly Ámor 
és Psyche című művével, Kétly Ká-
roly (1839–1927) belgyógyász pro-
fesszor, az  Országos Orvosszö-
vetség elnöke Poussin-alkotással, 
Morelli Károly (1855–1916) gégész 
négy Keleti Gusztáv-mű mellett egy 
Lenbach-festménnyel, valamint Ke-
nyeres Balázs (1865–1940), a  Tör-
vényszéki Orvostan szerzője és 
Ritoók Zsigmond (1870–1938) bel-
gyógyász.

Nékám Lajos (1868–1957) bőr-
gyógyász, 1906-tól 32 éven át a bu-
dapesti klinika igazgatója, Munká-
csy-rajzokkal vett részt a kiállításon. 
Későbbi jelentős művészetpártolói 
tevékenységéből kiemeljük: orvos-
történeti múzeum létrehozását kez-
deményezte; majd rektorsága idején, 

1930–1931-ben, a Trianon miatt el-
vesztett felvidéki egyetemi birtokok 
kárpótlását ezüsttömbök átadásával 
érte el, melyekből – értékmegőrzés-
képpen – az egyetem címerével ellá-
tott, 800 darabos ét- és teáskészletet 
csináltatott. Egyetem téri épületé-
ben az ELTE ma is őrzi ezt az ezüst-
kincset.

Különlegesség volt a „Péteri testvé-
rek gyűjteménye”. Összesen 57 kép 
– köztük sok értékes klasszikus al-
kotás – pompázott e meghatározás 
alatt az V. teremben. A három testvér 
egyike, Ignác volt orvos. A kollekci-
ót fővárosi fürdőtulajdonos felmenő-
iktől örökölték. 1904-ben megvételre 
ajánlották fel a  képtárat, de a  Szép-
művészeti Múzeum csupán öt művet 
vásárolt meg. Közöttük volt a Csipke-
galléros női arckép, mely csak utóbb, 
a  kutatások eredményeként lajstro-
mozódik a múzeumban Cornelius de 
Vos alkotásaként.

Úgy tűnik, az  egyetlen vidéken 
dolgozó orvos résztvevő Petz Lajos 
(1854–1931) volt, aki Bécsben sze-
rezte diplomáját, majd Budapestről 
Győrbe ment, ahol a  sebészeti osz-
tályt vezette, és igazgató volt 38 
éven át.

Érdekes adat, hogy a  Petz-tulaj-
donból kiállított 14 festmény közül 
12 ismeretlen, vagy nem biztosan 
meghatározható szerzőtől szárma-
zott, viszont ő kölcsönözte ifj. Da-
vid Teniers Kocsmai jelenetét és egy 
Pettenkofen-művet is. Az  osztály-
vezetésben és kórházigazgatásban 
az  apát fia, Petz Aladár, a  gyomor-
bélvarrógépet megalkotó híres se-
bész követte, ma a kórház az ő nevét 
viseli. Halála után a képzőművészeti 
tárgyak a győri múzeumba kerültek.

A következő támpont

a tanácsköztársaság idejére esik. Bár 
orvos gyűjtőkre vonatkozóan sze-
gényes forrás A  köztulajdonba vett 
műkincsek első kiállításának kataló-
gusa (Műcsarnok, 1919), gazdag mű-
tárgyfelhozatala érdekességekben 
bővelkedik. 1919-ben a  Műtárgya-
kat Társadalmasító Bizottság szer-
vezésében már júniusban – vagyis 
három hónappal a  tanácsköztársa-
ság kikiáltása után – megvalósult 
a  nagyszabású kiállítás. 509 fest-
mény, néhány szobor, 88 rajz, 29 
miniatűr, 53 kisplasztika és 27 pla-
kett pompázott a  Műcsarnok ösz-
szes termében. A katalógus minden 
tárgy esetében feltüntette a  nevet, 
akitől elkommunizálták a  művet, 
de foglalkozás nem szerepelt. A leg-

alaposabb tájékozódás után is csak 
egy orvos tulajdonost sikerült azo-
nosítani: Ágai (Ágay) Béla 1870–
1944-ig élt. Diplomája megszerzése 
után néhány évig volt szülész-nő-
gyógyász tanársegéd az  egyetemi 
klinikán, majd áttért az  újságírás-
ra, ezzel szerzett hírnevet magának. 
Koncentrációs táborban halt meg. 
Gyűjteményének öt darabja szere-
pelt a kiállításon, melyek között egy 
Szinyei Merse-kép mellett Ferenczy 
Károly két remekművét találjuk: 
a  Sétalovaglást és a  Hegyi beszé-
det. Mivel méretarányokat a  kata-
lógus nem közölt, nem tudni, hogy 
az utóbbi, bibliai témájú, híres kép-
nek melyik változata volt Ágai dok-
tor birtokában. A  Genthon István-
féle oeuvre-katalógus a  Nemzeti 
Galériában található kép mellett öt 
1896-os és öt 1897-es datálású variá-
ciót, tanulmányt sorol fel.

A katalógus tanúbizonysága sze-
rint tehát a  rekvirálók kímélete-
sek voltak az orvosokkal, nem úgy 
a  nagyiparosokkal. A  11 teremben 
elhelyezett 509 remekműből 76 (46 
külföldi, 30 magyar) mű szárma-
zott Kohner Adolf bankár tulajdo-
nából, 58 (29, 29) Nemes Marcell 

szénkereskedőből lett nemzetközi 
műkereskedőtől; Herzog Mór ban-
kártól csak külföldi mesterek alko-
tásai szerepeltek (57), Wolfner Gyu-
la bőrgyáros pedig kizárólag magyar 
művészek munkáival (69) „képvisel-
tette magát”. E döbbenetes szám-
adatok alapján említésre érdemes 
tény, hogy e négy legmarkánsabban 
kifosztott tulajdonos mind zsidó 
származású volt (Reményi Gyenes 
István: Ismerjük meg őket. Zsidó 
származású nevezetes magyarok 
képcsarnoka. Ex Libris Kiadó, Buda-
pest, 2000). 

Az 1919-es kiállításon – természe-
tesen – arisztokraták is „szerepel-
tek”, de Andrássy Gyula gróf 16 téte-
le mellett csak néhány Batthyány- és 
Károlyi-tulajdon tűnt fel. Nemcsak 
a négy listavezető személy által birto-
kolt 260 műtárgy, hanem a többi al-
kotás java része is páratlan múzeumi 
kincset jelentett.

Jelentősnek ítélhető és adakozó 
kedvű orvos műgyűjtők is akadtak, 
akik nem szerepeltek a főleg képek-
ből rendezett kiállításokon. Fettick 
Ottó (1875–1954) állatorvosként 
diplomázott, a  főiskola tanára lett, 

Az 1902-es Műkiállítástól a nyolcvanas évek elejéig

A tegnap orvos műgyűjtői

A kiállítási katalógus borítója

Egry József: Cirkuszi kikiáltó, 1929
olaj, karton, 48×64 cm

Bálint Endre: Mágikus éjszaka, 1954–1967
fa, olaj, filc, 29×19 cm
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de közel 60 éves volt, amikor álta-
lános orvosként is végzett, és utána 
gyermekgyógyászként működött. 
Széles körű iparművészeti gyűjtést 
folytatott, főként a textil, az üveg és 
a kerámia területén. Már 1948-ban 
végrendeletileg az  Iparművészeti 
Múzeumra hagyta 5000 (!) tételnyi 
anyagát, benne szecessziós üveg-
gyűjteménye kiemelkedő darabjai-
val. Fuszek Rudolf (1882–1941) élet-
útja kalandosnak mondható. Már 
1908-tól külföldön működött a  tró-
pusi betegségek nemzetközileg el-
ismert szakértőjeként. Volt hajóor-
vos Dél-Amerikában, majd 1911-ben 
a kameruni vasútépítkezésnél kitört 
járványt fékezte meg. 1913-ban a li-
bériai Monroviában telepedett le, 
ott halt meg. Ritkaságokból álló nép-
rajzi gyűjteményét 1937-es hazaláto-
gatásakor végrendeletileg a Néprajzi 
Múzeumra hagyta.

Sajnos vannak teljesen eltűnt 
gyűjtemények is. Mravik László 
adatai szerint Laub László gégész 
főorvos 49 Mednyánszky-képből 
álló kollekcióját a  szovjetek rabol-
ták el, egészen pontosan „a Vörös 
Hadsereg műkincsekre szakoso-
dott különleges egysége tulajdoní-
totta el a Pesti Magyar Kereskedel-
mi Bank páncélterméből” – írta 
Rieder Gábor az  Artmagazinban. 
Hasonlóa n járt a  felszabadítókkal 
a II. világháború előtti színházi vi-
lág kedvelt orvosa, Nádor Henrik 
(1884–1974), ő azonban, ha szeré-
nyebb formában is, de 1945 után 
újrakezdte a gyűjtést.

Akadtak az orvosok között,

akiknek önáll ó múzeumot sike-
rült alapítaniuk: a  Smidt Múzeum 
Szombathelyen található. Smidt La-
jos (1903–1975) a város életét meg-
határozó, nagyhírű sebészként a 
kórházigazgatói posztot is betöltöt-
te. Gyűjtőszenvedélye nem ismert 
határokat; már harmincas évei ele-
jén 30 ezer (!) műtárggyal rendel-
kezett. Mindig arra gondolt, hogy 
a  történelmi és művészeti emlé-
keket a  város polgárságának gyűj-
ti össze. Még életében megtörtént 
az  ajándékozás, és a  rendelkezésé-
re bocsátott régi épületben 1971-
ben megnyílt múzeumnak – fényes 
gyűjtői sors! – pár éven át a donátor 
lehetett az igazgatója.

Petró Sándor (1907–1976) miskol-
ci belgyógyász, gyermek- és sportor-
vos is a városnak ajándékozta híres 
gyűjteményét. A több mint 600 da-
rabos anyagot szisztematikusan épí-
tette fel, s igyekezett a magyar festé-
szet keresztmetszetét adni. Három 
Csontváry-mű mellett szinte min-
den jeles alkotó képviselve van ben-
ne. A teljes kollekciót egy ideig önál-
lóan lehetett megtekinteni a gyűjtő 
egykori lakóházában, a  Petró-ház-
ban. 1998 óta az épület Szalay Lajos 
(és időként más művészek) anyagá-
nak ad otthont, így a  Petró-gyűjte-
mény beolvadt a Herman Ottó Mú-
zeum törzsanyagába.

A harmadik példa sem fővárosi: 
Mosonmagyaróvár büszkesége a 
Cselley-házban, a  Hansági Múze-
um részeként 1989-ben megnyi-
tott, 160 darabos állandó kiállítás 
(Gyurkovich-gyűjtemény. 19–20. 
szá zadi festmények). Az 1898–1981 
között élt orvos, Gyurkovich Tibor 
feleségével, Mika Irén művészettör-
ténésszel 1929 óta szisztematiku-
san gyarapította a kollekciót. Utób-
bi volt „felelős” a porcelánok és más 
tárgyak beszerzéséért. Példaértékű 
módon a Hansági Múzeum által ki-

adott katalógusban minden tételnél 
szerepel, kitől és mikor szerezték 
a tárgyat.

Mások esetében az anyag – vagy 
annak jelentős része – már működő 
múzeumba kerülhetett. Gegesi Kiss 
Pál (1900–1993) 25 éven át volt Bu-
dapesten az I. számú Gyermekklini-
ka igazgatója, az MTA tagja, 1953-
ban Kossuth-díjas. Az Európai Iskola 
alapítói közé tartozott, művészeti 
írásokat is publikált. Sokáig a klini-
ka folyosóit is a professzor gyűjtemé-
nye díszítette, így a betegek, a hoz-
zátartozók és az  orvostanhallgatók 
is szinte kiállításon érezhették ma-
gukat. Több mint ezer tételből álló 

kollekciója fő része 1957-ben – Hárs 
Éva művészettörténész és Martyn 
Ferenc munkálkodásának eredmé-
nyeként – a  pécsi Janus Pannonius 
Múzeum birtokába került; leghang-
súlyosabban Gulácsy, Derkovits, 
Egry, Bálint Endre és Anna Margit 
van képviselve benne. Gyűjtői tevé-
kenységére árnyékot vet, hogy szá-
mos hamis műalkotással (például 
Csontváry-hamisítványokkal) is ren-
delkezett.

Tompa Kálmán (1897–1978) kör-
zeti orvos volt Budán. Önmagá-
ról írja: „Életem legnagyobb érzése 
és büszkesége, hogy több száz ma-
gyar író és művész barátja-orvosa le-
hettem.” Tompát jogosan nevezték 
a  művészek orvosának. 1967-ben 
életjáradék fejében ugyancsak a  Ja-
nus Pannonius Múzeumba került 
mintegy 400 darabos, értékes gyűj-
teménye. Kevesen érték el azt, amit 
ő: múzeumi rend szerint látogatha-
tó emlékszobája van Pécsett, amely 
könyvtárát, néprajzi gyűjteményét 
és életrajzi dokumentumait is be-
mutatja.

A nagyszabású pécsi képtárépítés 
harmadik fő pillére is medicinális 
vonatkozású. Kunvári Bella (1895–
1979) fogorvos, maga is kiállító 
szobrász, Tompa doktorhoz hason-
lóan jelentős művész-pacientúrával 
bírt Budapesten. Barátságban volt 
József Attilával, kezelte is, és első el-
nöke volt az 1928-ban alapított Dol-
gozó Nők Clubjának. Háromszáznál 
több festményt és szobrot tartalma-
zó kollekcióját 1968-ban ajándékoz-
ta a pécsi múzeumnak.

Papolczy Ferenc (1901–1971),  aki 
harminc éven át volt a  fővárosi 
Szent István Kórház szemészeti osz-
tályának vezetője, orvos feleségé-
vel, Polányi Magdával (1900–1979) 
közösen értékes iparművészeti tár-
gyakat gyűjtött össze. Az  Iparmű-
vészeti Múzeum történetét bemuta-
tó ismertetés szerint „a nyolcvanas 

évek gyarapodása között jelentős 
a Papolczy Ferenc és Polányi Magda 
orvos házaspár hagyatéka”.

Más konstrukció áll fenn Levendel 
László (1920–1994) gyűjteménye 
esetében. A  tüdőgyógyász főorvos 
anyagát a Fővárosi Képtár őrzi tartós 
letétként, és évente köteles idősza-
ki kiállítást rendezni belőle. A mű-
tárgyállomány igen sajátos, hiszen 
túlnyomó része a  krónikus beteg-
ként Levendelhez kötődő, vele iga-
zi barátságba keveredett művészek-
től származik. A kollekcióból Anna 
Margit, Bálint Endre, Jakovits József 
és Ország Lili nevét lehet kiemel-
ni, de jóval többen ugyancsak sze-
mélyes kapcsolatban álltak a nagyra 
becsült gyógyítóval, akinek olykor 
nemcsak saját műveiket, de másokét 
is odaajándékozták.

És akadnak nem is kis 
gyűjtemények,

melyeknek darabjai nem látha-
tók közintézményekben. Cseh-
Szombathy László (1894–1968) tu-
berkulotikus tüdőbetegként ismerte 
meg Egry Józsefet, majd 1928-tól jó 
barátságba került vele. Az idők folya-
mán a  művek honoráriumként ke-
rültek a kezelőorvoshoz. A kollekció 
körülbelül 40 képből állt; java részét 
a  család hűségesen egyben tartja. 
A  főorvos más művészek alkotása-
it is gyűjtötte, hiszen társasági tag 
volt a Gresham-körben. Állítólag mű-
kereskedelemben sohasem vásárolt, 
minden darab esetében az  alkotó-
hoz fűződő emberi kapcsolat vezet-
te. A Bethesda, majd a Csengery ut-
cai kórház főorvosa volt.

Ruszinkó Barnabás (1903–1993), 
a legendás nőgyógyász Mravik Lász-
ló véleménye szerint „az 1945 utáni 
legnagyobb magyar műgyűjteményt 
hozta össze”. A  rangsorolásban – 
mely természeténél fogva szubjektív 
– véleménykülönbségek adódnak: 
„A második világháború után for-

málódott két legjelentősebb gyűjte-
mény dr. Tompa Kálmán és dr. Pet-
ró Sándor kollekciója” – írta Végvári 
Lajos. Ruszinkó főorvos 45 (!) éven 
át művelhette az  Irgalmas kórház-
ban (majd az ORFI-ban) a szülészet 
nélküli gynecologia-t. Feleségével 
együtt végtelen alapossággal gya-
rapították iparművészeti tárgyak-
ra kihegyezett gyűjteményüket. De 
a  festményeket tekintve sem szé-
gyenkezhettek. Ruszinkóék tudato-
san nem léptek a  nyilvánosság elé, 
ezért alig ismerni a kollekciót. Egye-
dül a habán kerámiáikról jelent meg 
cikk a Műgyűjtőben, 1972-ben.

Valószínűleg páratlan, hogy egy 
olyan kis településen, mint Kiskun-

majsa, két, egymással jó értelem-
ben véve vetélkedő orvos rendelkez-
zen országos léptékben is jelentős 
festménygyűjteménnyel. Márpedi g 
a Bács-Kiskun megyei városban ép-
pen ez történt. Fábián Lajos (1906–
1982) körzeti orvos már a világhábo-
rú előtt is érdeklődött a műtárgyak 
iránt, kezdetben régi festményeket, 
elsősorban külföldieket favorizált. 

De az  ötvenes–hatvanas években 
gyakorta utazva Budapestre neki is 
aranykorszakot jelentett a  BÁV-nál 
aránylag szerény összegekért meg-
vehető XX. századi magyar festmé-
nyek tömege. Az  ő példája vezette 
a műgyűjtéshez helyi kollégáját, Ko-
váts Lászlót (1914–2003), aki szin-
tén sokat vásárolt BÁV-árveréseken, 
de voltak személyes kapcsolatai mű-
vészekkel (például Boldizsár István-
nal), és kereskedelemmel foglalko-
zó műgyűjtőkkel is. Kováts doktor 
a  nyilvánosság elé is kilépett, ami-
kor 1974-ben a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumban bemutatták gyűjtemé-
nyét. Mindkét kiskunmajsai gyűjtő-
nek volt Szinyei Merse-képe is.

Vígváry László (1903–1982) Nyír-
egyházán élt és dolgozott. Belgyó-
gyászati működés után a radiológiára 
specializálódott. Megbecsült orvosi 
tevékenysége mellett már életében 
hírnevet szerzett kulturális érdeklő-
désével, könyvtárával és képgyűjte-
ményével. Leginkább (személyesen 
is) Rudnay Gyula állt hozzá közel, 
valamint – mivel a  mester a  helyi 
Sóstón festőiskolát vezetett – tanít-
ványai is. De Csók-, Koszta-, Tornyai-
művek szintén voltak a birtokában.

Még négy különleges személyről 
szólnék. Völgyessy Ferenc (1908–
1992) szegedi származású bőr-
gyógyász a világháború előtt is sze-
repelt kiállításon szülővárosában. 
Már fiatalkorában nagy mesterek 
– Csontváry, Ferenczy, Rippl-Rónai 
– alkotásaihoz jutott hozzá. Legen-
dásan jó és eredményes kapcsolato-
kat ápolt a  művészek özvegyeivel. 
Az  1950-es évek elején Esztergom-
ban élt, ahol kiállításon mutatta be 
gyűjteménye java részét. Később 
Budapestre került, ahol impozáns 
kollekciója Gulácsy-, Egry- és Aba-
Novák-alkotásokkal gazdagodott. 
Halála óta sok műtárgya bukkan fel 
kiállításokon, gyűjteményekben és 
árveréseken – vagyis az anyag nem 
maradt együtt.

Véghelyi Péter (1908–1986) gyer-
mekgyógyász a  hibernáció kuta-
tásában ért el tudományos ered-
ményeket, és több orvosi szótárt is 
szerkesztett. A  képzőművészet sze-
retete és jelentős festmények (Rippl-
Rónai művek) birtoklása mellett gra-
fikákat gyűjtött. Nevét azzal írta 
be a  magyar kultúra aranykönyvé-
be, hogy időben felismerte: vala-

mit tenni kellene külföldi grafikák 
Magyarországra hozataláért. Ezért 
1985-ben létrehozta a Szépművésze-
ti Múzeumban a XX. századi alapít-
ványt, amely – pénzadományára és 
odaajándékozott gyűjteményére ala-
pozva – hagyatéki szándéka szerint 
működik: vételek és cserék révén je-
lentős grafikai lapokat szerez meg 
a közgyűjteménynek.

Urai László (1920–1987) belgyó-
gyász, egyetemi tanár az erek beteg-
ségeire (angiológia) specializálódott. 
Egész életében gyűjtötte az  orvosi 
működéshez közel álló tárgyakat, 
patikaedényeket – eredeti, régi da-
rabokat, jobbára más, korábbi gyűj-
teményekből vásárolva meg azokat.

1963-ban a Nemzeti Galéria

rendezte meg a  XX. századi mű-
vek budapesti műgyűjtemények-
ből című tárlatot. A katalógus a 138 
kép mindegyikénél közölte a  tulaj-
donos nevét. Általam megállapítha-
tóan a teljes állományból 28 művet 
orvosok birtokoltak, ami több mint 
20 százalékos részesedésnek felel 
meg. Völgyessy Ferenc 8, Kunvá-
ri Bella és Tompa Kálmán 6-6 mű-
vel szerepelt, míg őket Weiss István 
(1895–1966) követte 3 műtárggyal. 
Utóbbiról még nem esett szó; bel-
gyógyászként a  Zsidó Szeretetkór-
ház igazgatója volt. De mint tudjuk, 
a  mennyiségnél fontosabb a  mi-
nőség. Az  említettektől, az  iménti 
névlista sorrendjében, önkényes ki-
emeléssel a következő képeket neve-
sítjük: Gulácsy Lajos: Nő rózsafával; 
Vajda Lajos: Fej; Réti István: Kenyér-
szelés; Czigány Dezső: Ady.

Magángyűjteményi kiállítás 1981 - 
ben is volt. Ezen alkalommal szisz-
tematikusan nem tüntették fel 
a  tulajdonosokat. A  szervezésben 
magam is részt vettem. Ma már 
kissé anakronisztikus, de elmond-
ható: akkortájt még annyira féltek 
az  emberek attól, hogy kitudódik: 
műtárgyak vásárlására is van pén-
zük, hogy – kitüntetetten az orvo-
sok esetében – sokakat nehéz volt, 
vagy egyáltalán nem lehetett rá-
venni a részvételre. Mravik László 
az  Előszó végén a  köszönetnyilvá-
nításban sorolta fel a neveket, akik 
„egy időre lemondtak a  számukra 
olyan kedves tárgyakról”. De akad-
tak öten, akik még nevük feltün-
tetésébe sem egyeztek bele, és így 
maradtak „az öt további műgyűjtő” 
csoportjában.

Ha egy virtuális tárlaton a  csak 
vázlatosan felsorolt gyűjtemények 
minden darabját egymás mellett 
tudhatnánk, az  anyag több múze-
um méretét is meghaladná, és mi-
nőségi magaslatokat ostromolna.

Záróakkordként érdemes leszö-
gezni azt, ami persze nem orvos 
személyekre is érvényes: ellentét-
ben a  közhiedelemmel, mely legin-
kább a  tezaurálást látja a  műgyűj-
tésben, a  rövid emberi életben e 
tevékenység a  maga felfedezései-
vel, állandó tanulási folyamatával, 
személyes kapcsolataival – csalódá-
saival együtt is – oly mértékben be 
tudja aranyozni a  mindennapokat, 
hogy még az előbb-utóbb feltámadó 
aggodalom is elhalványul mellette: 
mi lesz a műtárgyak sorsa?

Ilyen fényes múlt után – figye-
lembe véve a  megváltozó társadal-
mi, művészeti és nem utolsósorban 
anyagi körülményeket – igencsak 
igyekezni kell a ma és a holnap or-
vos gyűjtőinek, hogy e tekintetben 
se maradjanak le elődeik mögött.

gömör bélA

Gulácsy Lajos: A púpos vénkisasszony régi 
emlékeit meséli Herbertnek, olaj, karton, 

97×67 cm, 1911–1912 körül

Rippl-Rónai József: Akt teraszon, 1909
olaj, karton, 75×56 cm

Rudnay Gyula: Böske, 1910-es évek
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Idôszaki kiállítások szeptember 4.–október 2.
BudAPEST

A38 Kiállítóhely
Petőfi híd budai hídfő, ny.: H.–Szo. 11–19
barabás zsófi: Flow,  IX. 9–24.

acb Galéria
VI., Király u. 76. Ny.: K.–P. 14–18
Átmeneti tér / transitional space,  IX. 10.–X. 22.

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
XIII., József Attila tér 4. Ny.: H.–P. 8–20
rózsay Éva,  IX. 9.–X. 11.
ars sacra,  IX. 9.–X. 11.

Art Brut Galéria
VIII., Üllői út 60–62. Ny.: H.–P. 10–18, Szo. 10–14
Árvai Henrietta és Hornyik anna,  IX. 15.–X. 16.

Art9 Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K.–P. 14–18
Éberling anikó festőművész,  IX. 9–25.

Art IX–XI Galéria
XI., Bartók Béla út 1. Ny.: H.–P. 10–18
Vásárhelyi doyenek,  IX. 20-ig

Artézi Galéria
III., Kunigunda u. 18. Ny.: bejelentkezésre
Lonovics László festőművész,  IX. 12.–X. 6.

2B Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K.–Cs. 12–16, P. 14–18
medve család: baksa-soós György, baksa-soós 
jános, baksa-soós Krisztina, medve andrás, 
medve makkai piroska,  IX. 25-ig

B’32 Galéria
XI., Bartók Béla út 32. Ny.: H.–P. 11–18
met – Fényérzékenység,  IX. 11-ig

Balassi Intézet
I., Somlói út 51. Ny.: H.–P. 10–18
megszínesített napfény. róth miksa 
üvegfestészeti és mozaikműhelye,  IX. 14-ig

Barabás Villa Galéria
XII., Városmajor u. 44. Ny.: H.–Szo. 10–18
szamódy zsolt Olaf fotóművész,  IX. 27-ig

Barcsay Terem
VI., Andrássy út 69–71. Ny.: H.–P. 10–18., Szo. 10–13
paolina brugnatelli alapítvány festészeti díj 
2015,  IX. 14–26.

BMK Galéria
XI., Etele út 55. Ny.: H.–P. 9–20, Szo. 13–19
XXXii. maFOsz szalon kiállítása,  IX. 12-ig
Országos Képző- és iparművészeti társaság. in 
memoriam,  IX. 14.–X. 3.

BTM – Budapest Galéria
III., Lajos u. 158. Ny.: K.–V. 10–18
Krajcsovics Éva,  IX. 13-ig
emlékek tava – balatoni nyaraink kortárs 
képzőművészek és költők szemével,  IX. 18.–X. 18.

BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108. Ny.: K.–V. 10–18
Kondor attila: Ontogenezis,  IX. 27-ig
bertók Éva kiállítása,  IX. 16.–XI. 2.

BTM – Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12. Ny.: K.–V. 10–18
Leopold bloom Képzőművészeti díj,  IX. 5.–XI. 15.

Chimera-Project Gallery
VII., Klauzál tér 5. Ny.: K.–P. 15–18
postContemporary!,  IX. 25-ig

DBH Irodagaléria
VII., Kéthly Anna tér 1. Ny.: H.–P. 10–17
szatmári balázs: Kilenc élet,  X. 8-ig

Deák Erika Galéria
VI., Mozsár u. 1. Ny.: Sze.–P. 12–18, Szo. 11–16
Nőművészet Közép-Kelet európában,  IX. 11.–X. 24.

E-Galéria / Erdély Művészetéért Alapítvány
V. Falk Miksa u. 8. Ny.: K.–P. 10–18
juhos Kiss sándor: Orbán balázs nyomában, 
 IX. 15.–X. 10.

Előtér Galéria / KMO Művelődési Ház
XIX., Teleki u. 50. Ny.: H.–P. 10–19
Németh róbert és takács szilvia: reflex,  IX. 19-ig

Ericsson Galéria
IX., Könyves Kálmán krt. 11/b. Ny.: H.–P. 8–17
Ördögöt a falra! – drmáriás,  X. 15-ig

Erzsébetligeti Színház
XVI., Hunyadvár u. 43/b. Ny.: H–P. 10–18
turcsányi antal életmű-kiállítása,  X. 15-ig

Ezüstgaléria
XII., Dolgos u. 2. Ny.: H.–P. 10.30–18.30, Szo. 10–13
Gera Noémi és Király Fanni,  IX. 26.–X. 10.

Faur Zsófi Galéria
XI., Bartók Béla u. 25. Ny.: H.–P. 10–18
bondor Csilla: ikrek,  X. 1-ig
Horváth Lóczi judit és Gyarmati zsolt,  XI. 6-ig

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
IX., Ráday u. 18. Ny.: K.–P. 12–18, Szo. 10–14
emlékkiállítás dabóczi mihály szobrászművész 
születésének 110. évfordulójára,  IX. 4.–X. 10.

Ferencvárosi Pincegaléria
IX., Mester u. 5. Ny.: H.–Szo. 10–18
Csurka eszter: senki madara,  IX. 23.–X. 15.

Fészek Galéria
VII., Kertész u. 36. Ny.: H.–P. 14–19
Gink sára képzőművész,  IX. 16.–X. 9.

Fiktív Gastrogaléria
VIII., Horánszky u. 27. Ny.: H.–V. 12–24
Vikker zsuzsi fotói,  IX. 10.–XI. 29.

FISE / Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
V., Kálmán Imre u. 16. Ny.: H.–P. 13–18
Kovács Csaba fotográfus,  IX. 11-ig
meixner etelka porcelántervező iparművész  
és Kusnyár eveline,  IX. 15–25.

Francia Intézet
I., Fő utca 17. Ny.: H.–P. 10–19, Szo. 10–17
Képbe zárt írások,  IX. 23.–XII. 5.

FUGA / Budapesti Építészeti Központ
V., Petőfi Sándor u. 5. Ny.: H.–V. 10–21
Kalmár jános szobrászművész,  IX. 8–26.
Vágó-Lévai Katalin,  IX. 4–28.

Gaál Imre Galéria
XX., Kossuth L. u. 39. Ny.: K.–V. 10–18
Farkas istván és a magyar zsidó képzőművészet 
a XX. század első felében,  IX. 16.–X. 18.

Galéria 12 Kávézó és Borbár
XII., Hajnóczy J. u. 21. Ny.: H.–Szo. 14–21
szamos iván grafikusművész,  IX. 12-ig
szakrális művészetek Hete,  IX. 14.–X. 3.

Galéria 13 Soroksár
XXIII., Hősök tere 13. Ny.: Sze.–P. 14–18
morvay László grafikus és zománcművész 
posztumusz kiállítása,  IX. 24.–X. 23.

Gallery8
VIII., Mátyás tér 13. Ny.: Sze.–P. 10–15
a roma holokauszt emlékezete,  X. 2-ig

Gazdagréti Közösségi Ház
XI., Törökugrató u. 9. Ny.: H.–P. 10–19
bajomi bálint fotói,  IX. 24-ig

Godot Galéria
XI., Bartók Béla út 11–13. Ny.: K.–P. 9–14, Szo. 10–13
Ördögöt a falra! – drmáriás,  X. 7-ig

Honvéd Főparancsnokság
I., Dísz tér 17. Ny.: K.–V. 10–18
a magányos cédrus. Csontváry géniusza,  XII. 31-ig

Horizont Galéria
VI., Zichy Jenő u. 32. Ny.: H.–P. 10–18
Kiss adrián munkái,  IX. 16.–X. 21.

Inda Galéria
VI., Király u. 34. Ny.: K.–P. 14–18
Nőművészet Közép-Kelet európában,  IX. 11.–X. 24.

Iparművészeti Múzeum
IX., Üllői út 33–37. Ny.: K.–V. 10–18
tapas. spanyol gasztro-design,  X. 4-ig

Józsefvárosi Galéria
VIII., József krt. 70. Ny.: H.–P. 9–18
Kárpáti tamás festőművész,  IX. 11.–X. 8.

Kálmán Makláry Fine Arts
V., Falk Miksa u. 10. Ny.: bejelentkezésre
Csernus tibor, méhes László, sándorfi istván, 
 IX. 25-ig

kArton Galéria
V., Alkotmány u. 18. Ny.: H.–P. 12–18
Kötelékek,  IX. 18.–X. 30.

Kassák Múzeum
III., Zichy-kastély, Fő tér 1. Ny.: Sze.–V. 10–17
jelzés a világba. Háború, avantgárd, Kassák, 
 IX. 27-ig

K.A.S. Galéria
XI., Bartók Béla út 9. Ny.: H.–Szo. 14–18
Kéri judit kiállítása,  IX. 14–19.

Kempinski Galéria
V., Erzsébet tér 7–8. Ny.: H.–V. 9–20
Kovács Gábor műgyűjteményéből,  X. 15-ig

Kiskép Galéria
I., Országház u. 8. Ny.: H.–V. 10–18
decsi ilona Luca festőművész,  IX. 19–27.

Kisterem
V., Képíró u. 5. Ny.: K.–P. 14–18
Fodor jános : Lazarus taxon,  IX. 8.–X. 16.

Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. Ny.: H.–V. 10–18
a maOe Fotóművészeti tagozata,  IX. 27-ig
Horváth Katalin fotói,  IX. 11.–X. 4.
marikovszky andrea,  IX. 16–21.

Knoll Galéria
VI., Liszt F. tér 10. Ny.: K.–P. 14–18.30, Szo. 11–14
j. Nagy andrás,  IX. 12.–XI. 14.

Kóka Galéria
XIII., Visegrádi u. 6. Ny.: H.–V. 15–19
aby-szabó Csaba, Krystyna-Galat-Grzywa, Kóka 
Ferenc,  IX. 7–22.

Kör Galéria
X., Szent László tér 7–14. Ny.: H.–P. 10–18
ifj. donyec istván: száz kanál,  IX. 15.–X. 12.

Körmendi Galéria
V., Falk Miksa u. 7. Ny.: H.–P. 9–17
Lossonczy tamás grafikai kiállítása,  IX. 17-ig

Kő-Café Galéria
X., Előd u. 1. Ny.: H.–Szo. 10–18
pruzsák Csilla festőművész,  IX. 8.–X. 2.

KULTI-Karinthy Szalon
XI., Karinthy Frigyes út 22. Ny.: H.–P. 11–17
mátrai erik,  IX. 8.–X. 9.

LATARKA Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: H.–P. 10–18
eGOtrip – Horror pista aka máriás istván. 
Kiállítás és könyvbemutató,  IX. 8–11.

Léna & Roselli Galéria
V., Galamb u. 10. Ny.: H.–P. 11–18
summer studio. Csoportos kiállítás,  IX. 15-ig

Liget Galéria
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. Ny.: Sze.–H. 14–18
erdei Krisztina: Átmeneti menedék,  IX. 24-ig

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Ny.: K. 10.–20, Sze.–V. 10–18
szentpétervári új akadémizmus,  IX. 13-ig

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Ny.: H.–V. 11–19
andré Kertész és szigetbecse,  X. 11-ig
juan rulfo,  X. 31-ig

Magyar Műhely Galéria
VII., Akácfa u. 20. Ny.: H.–P. 10–17
szirányi istván: arcok, önarcképek,  IX. 25-ig

Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2. Ny.: K.–V. 10–18
Gunda antal grafikusművész,  IX. 27-ig

Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16. Ny.: K.–V. 10–18
elsodort világ. plakátálmok 1910–1920,  X. 18-ig
megmentett műkincsek,  X. 15-ig

Memoart Galéria
XIII., Pannónia u. 6. Ny.: H.–P. 10–18
G. Horváth boglárka,  IX. 8.–XI. 8.

MET Galéria
XI., Bölcső u. 9. Ny.: K.–P. 14–18
márkus péter: india,  IX. 10-ig
L1danceFest – Kéri judit,  IX. 15–19.
dárdai zsuzsa, saxon szász jános, tenke istván, 
zsubori ervin,  IX. 23.–X. 16.

Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 22. Ny.: K.–P. 12–18
inside Out,  X. 9-ig

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI., Budapest, Ménesi út 65. Ny.: Cs.–Szo. 10–18
Kiállítás a battonyai molnár-C. pál emlékház 
anyagából,  IX. 18.–XII. 31.

MUOSZ – Sajtóház
VI., Vörösmarty u. 47/a. H.–P. 9–18
Kallus György: „Láttam, hallottam…”,  X. 4-ig

Museion No1 Galéria
IX., Üllői út 3. Ny.: K.–P. 14–18
Nemzetközi Kerámia stúdió: Határok,  IX. 25-ig

MÜSZI – Művelődési Szint
VIII., Blaha L. tér 1. Ny.: H.–P. 10–21, Szo.–V. 14–20
Énzsöly Kinga,  IX. 8–27.

Műcsarnok
XIV., Dózsa Gy. út 37. Ny.: K.–V. 10–18, Cs. 12–20
schickedanz, a műcsarnok építője,  IX. 5–X. 18.
metamorphosis transylvaniae,  IX. 13-ig
szlovén kapcsolat. mesterek és mestereik – 
szlovén festészet,  IX. 27-ig
szlovén kapcsolat. „aquila jános keze által…”, 
 IX. 27-ig
szlovén kapcsolat. zala György – a közterek 
klasszikusa,  IX. 27-ig
szlovén kapcsolat. jozef plecnik – a karszti 
ember,  IX. 27-ig

Neon Galéria
VI., Nagymező u. 47. Ny.: H.–P. 14–18
Losonczy istván: bejáratlan terek,  IX. 11–25.

Pagoda Galéria
XIV., Egressy út 17–21. Ny.: H.–P. 9–17
Fodor Györgyi szeréna fotográfus és máthé ivett 
keramikus,  IX. 22-ig

Palmetta Design és Textilművészeti Galéria
XI., Bartók Béla út 30. Ny.: H.–P. 11–19, Szo. 11–14
szilvitzky margit,  IX. 26-ig

Petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi Mihály u. 16. Ny.: K.–V. 10–18
a mester én vagyok. Füst milán és Helfer 
erzsébet műgyűjteménye,  IX. 15-ig
sváby Lajos: arcképek – Önarcképek,  X. 20-ig
a lánglelkűek. brückner jános,  IX. 13-ig

PIK Galéria
XVIII., Vasút u. 48. Ny.: H.–P. 9–20, Szo.–V. 9–14
sándor László intarziaportréi,  IX. 18-ig
anomia. Árvay zolta kiállítása,  IX. 23.–X. 9.

Platán Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: K.–P. 11–19
baráth Áron, Horányi Kinga: das Chez,  IX. 10-ig

Raiffeisen Galéria
V., Akadémia u. 6. Ny.: H.–V. 10–18
jakatics-szabó Veronika: memoir,  IX. 14-ig

Random Galéria
XI., Bercsényi u. 7. Ny.: H.–P. 10–18
instart csoport: polaroidok,  IX. 4–25.

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
VI., Nagymező u. 8. Ny.: H.–Cs. 11–19, P. 11–21, 
Szo.–V. 11–19
Capa in Color,  IX. 20-ig
john G. morris: Valahol Franciaországban – 1944 
nyara,  IX. 20-ig
martin Kollar: tanulmányi kirándulás,  IX. 4.–X. 5.

SymbolVitrin Galéria
III., Bécsi út 56. Ny.: H.–V. 12–19
ifj. szlávics László szobrászművész,  IX. 4–30.

Szabadság tér / Budapest
CONtaiN(era),  X. 20-ig

Széphárom Közösségi Tér
V., Szép u. 1/b. Ny.: H.–P. 10–16
skuta Vilmos fotóművész,  IX. 5–18.
met: Áramkör 4.,  IX. 25.–X. 16.

Szlovák Intézet
VIII., Rákóczi út 15. Ny.: H.–Cs. 10–18, P. 10–14
szabó roland fotókiállítása,  IX. 16.–X. 16.

TAT Galéria
V., Semmelweis u. 17. Ny.: K., Sze., P. 14–19, Cs. 12–17
Kortárs kontextus XViii.,  IX. 10-ig
másKÉpp,  IX. 26.–X. 23.

Tető Galéria
XI., Mérnök u. 40. Ny.: H.–P. 15–18
Hidvégi Katalin festőművész,  IX. 9-ig

TOBE Gallery
XIII., Herzen u. 6. Ny.: H.–P. 12–18
rocío montoya: Harmat,  IX. 10-ig
random moments ii.: Fotogram,  IX. 21.–X. 9.

Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41. Ny.: K.–V. 16–19
mihut boscu Kafchin,  IX. 18.–X. 18.

TRAPÉZ
V., Henszlmann Imre u. 3. Ny.: K.–P. 12–18
szörényi beatrix: szuperpozíció,  IX. 11.–X. 16.

Újlipótvárosi Klub Galéria
XIII., Tátra u. 20/b. Ny.: H.–P. 9–17 
Quilticon kiállítás,  IX. 16.–X. 12.
ars sacra – belső ragyogás,  IX. 17.–X. 9.

Várfok Galéria
I., Várfok u. 11. Ny.: K.–Szo. 11–18
Győrffy László: balhüvelykem bizsereg, gonosz 
lélek közeleg,  IX. 4.–X. 3.

Várfok Project Room
I., Várfok u. 14. Ny.: K.–Szo. 11–18
rácmolnár sándor: efemer 55.,  IX. 4.–X. 3.

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
Fóth ernő emlékkiállítása,  IX. 5–30.
Orosz jános 83,  IX. 8–30.
bertalan tivadar: Képszavak és szóképek,  X. 19-ig

VILTIN Galéria
VI., Vasvári P. u. 1. Ny: K.–Cs. 13–18, P. 13–20, 
Szo. 11–17
Nőművészet Közép-Kelet európában,  IX. 11.–X. 24.

Vintage Galéria
V., Magyar u. 26. Ny.: K.–P. 14–18
szabó dezső: Fekete-fehér,  IX. 15.–X. 9.

Vízivárosi Galéria
II., Kapás u. 55. Ny.: K.–P. 13–18, Szo. 10–14
Fényt hozzon… iV. ars sacra,  IX. 10.–X. 6.
balogh edit, bátai sándor, bohus zoltán, bOLdi, 
Hager ritta, pirk László, Kárpáti tamás, rainer 
péter, szemadám György,  IX. 10.–X. 6.

Vollnhofer Artstudio
XIII., Szent István krt. 12. Ny.: H.–P. 14–18
Kvasznay Gulyás margit,  IX. 17–30.

VIdÉK
BALASSAGYARMAT
Mikszáth Művelődési Központ, Rákóczi út 50.
Kótai tamás,  X. 29-ig
Szerbtemplom, Szerb u. 5.
Henn László andrás,  IX. 24-ig

BALATONFÜRED
Vaszary Galéria, Honvéd u. 2–4.
Vaszary 3× – Vaszary Kolos, Vaszary jános és a 
Vaszary család művésztagjai,  IX. 5.–2016. I. 3.
a modern magyar festészet remekeiből,   
2016. I. 3-ig
Balaton Szabadidő Központ, Horváth Mihály u. 1.
mayer istván szobrászművész,  IX. 14.–X. 15.

BATTONYA
Molnár-C. Pál Emlékház, Fő u. 123.
budapesten éltem. molnár-C. pál,  X. 18-ig

BÉKÉSCSABA
Munkácsy Mihály Múzeum, Széchenyi u. 9.
stefan bubán: Festészet,  X. 11-ig
mladonyiczky béla emlékkiállítása,  X. 11-ig
Munkácsy Emlékház, Gyulai út 5.
békéscsabai fotográfusok,  X. 15-ig
Békéstáji Galéria, Széchenyi utca 4.
Csuba anita és bányai inez ruhatervező 
iparművészek tárlata,  IX. 16-ig
mészáros sándor iparművész,  IX. 18.–X. 15.

CELLDÖMÖLK
Kemenesaljai Művelődési Központ, Géfin Lajos tér 1.
molnár-C. pál festőművész,  IX. 13-ig

DEBRECEN
Déri Múzeum, Déri tér 1.
a Nagyváradi római Katolikus egyházmegye 
gyűjteményéből,  IX. 13-ig
MODEM, Baltazár Dezső tér 1.
Újratervezés. Válogatás az antal–Lusztig-
gyűjteményből,  2016. I. 31-ig
Batthyány 24 Műterem Galéria, Batthyány u. 24.
bernáth/y sándor,  IX. 12-ig
Hal Köz Galéria, Hal köz tér 3.
incze mózes: jelenés,  IX. 7.–X. 10.
Sesztina Galéria, Hal-köz, Sesztina udvar
szentandrássy istván,  IX. 26-ig 

DUNAÚJVÁROS
Kortárs Művészeti Intézet – ICA-D, Vasmű út 12.
decennium – Újpart egyesület,  IX. 11.–X. 9.

EGER
Kepes György Művészeti Központ, Széchenyi u. 16.
judit reigl: Lepel/Kódfejtés,  IX. 15-ig
Városi Könyvtár, Kossuth u. 16.
Lóránt jános demeter akvarelljei,  IX. 4–22.

ESZTERGOM
Duna Múzeum, Kölcsey u. 2.
radócz balázs-retrospektív,  IX. 11.–X. 4.

GÖDÖLLŐ
Új Művészet Közalapítvány, Körösfői u. 15–17.
Kerttörténetek. Csoportos képző- és 
iparművészeti kiállítás,  X. 25-ig

GYULA
Kohán Képtár, Béke sugárút 35.
Nyári Gyulai művésztelep,  IX. 20-ig

KAPOSVÁR
Vaszary Képtár, Nagy Imre tér 2.
baksai józsef festőművész,  X. 17-ig

KECSKEMÉT
Magyar Fotográfiai Múzeum, Katona J. tér 12.
az örökség – posztszocializmuson innen és túl, 
 IX. 12.–XI. 22.

MISKOLC
Miskolci Galéria, Rákóczi u. 2.
Urbán tibor képzőművész,  X. 6-ig
borsos miklós: a rajzoló,  IX. 9.–XI. 29.
rudolf mihály építész és 22 tanítványa,   
IX. 17.–X. 10. 
Petró-Ház, Hunyadi u. 12.
mester és tanítvány: aranyosi zsuzsa 
iparművész és Csepregi Noémi,  IX. 23.–X. 25.
Feledy-Ház, Deák tér 3.
dunai beáta és Kiss Gabriella képzőművészek, 
 IX. 16.–X. 25.

NYÍREGYHÁZA
Jósa András Múzeum, Benczúr tér 21.
a magyar aktivizmus rajzművészete. az antal–
Lusztig-gyűjtemény kiállítása,  X. 11-ig

PAKS
Paksi Képtár, Tolnai út 2.
Nagy istván,  X. 1.–XII. 19.
bLOCK csoport,  X. 1.–XII. 19.

PÉCS
Zsolnay Negyed, Zsolnay Vilmos u. 37.
Kerekes Gábor bemutatja: Green tattoo turné 
és party,  IX. 6–30.
Pécsi Galéria, Széchenyi tér
péreli zsuzsa: benső zarándoklat,  IX. 13-ig
Művészetek és Irodalom Háza, Széchenyi tér 7–8.
aradi Foto Club kiállítása,  IX. 18–30.
JPM Múzeum Galéria, Káptalan u. 4.
Gyarmathy tihamér tiszteletére,  X. 2.–XII. 31.
Chagall: Álom ihlette művészet,  X. 31-ig
Modern Magyar Képtár, Papnövelde u. 5.
Yvaral / jean-pierre Vásárhelyi,  IX. 20-ig

SZEGED
REÖK, Tisza Lajos krt. 56.
a szegedi művésztelep,  IX. 13-ig
mel ramos kiállítása,  IX. 20-ig
bánffy miklós kiállítása,  IX. 13-ig
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Erdész Galéria & Design, Bercsényi u. 4.
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MANK Galéria, Bogdányi u. 51.
Oláh Katalin Kinga szobrászművész,  IX. 20-ig
Ferenczy Múzeum, Kossuth L. u. 5.
Vincze Ottó: Optimalizált távkapcsolat,  X. 4-ig
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Városi Galéria, Tököli út 19.
aknay jános festőművész,  IX. 20-ig
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Vágfalvi Ottó: Vágfalvi 90,  IX. 11.–X. 4.
szabó László zoltán szobrász,  IX. 18.–XI. 1.
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KÜLFÖLd
AMSZTERDAM
Hermitage Amsterdam

alexander, Napoleon & joséphine,  XI. 8-ig
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 XI. 1-ig
Museum of Modern Art
andy Warhol,  X. 18-ig
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 X. 4-ig
Guggenheim Museum
doris salcedo,  X. 12-ig
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sarah Charlesworth: doubleworld,  IX. 20-ig
albert Oehlen: Home and Garden,  IX. 13-ig
David Zwirner Contemporary Art Gallery
Wolfgang tillmans,  IX. 16.–X. 24.
dan Flavin,  IX. 10.–X. 24.
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iCONs – the art of appropriation,  IX. 23.–X. 16.
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1250–1320,  IX. 28-ig
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rediscovering a masterpiece,  XI. 9-ig
Claude Lévéque,  2016. I. 4-ig
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Gottfried Honegger,  IX. 14-ig
mona Hatoum,  IX. 28-ig
Musée d’Orsay
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(1900–1940),  IX. 13-ig
Galeries Nationales du Grand Palais
Élisabeth Louise Vigée Le brun,   
IX. 23.–2016. I. 11.
Jeu de Paume
Germaine Krull,  IX. 27-ig

SALZBURG
Museum der Moderne Salzburg-Mönchsberg
Wirkliches Leben?,  X. 4-ig
experiments in art and technology,  XI. 1-ig
Museum der Moderne Salzburg-Rupertinum
Charlotte salomon,  X. 18-ig

SAN FRANCISCO
Legion of Honor
Luminous Worlds: british Works on paper 
1760–1900,  XI. 29-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)
Gustave Caillebotte: the painter’s eye,  X. 4-ig
pleasure and piety: the art of joachim Wtewael, 
 X. 4-ig

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich
john Waters: How much Can You take?,  XI. 1-ig
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Fundacija Profile, Varsó

Kiállítás Piotr Piotrowski emlékére
Számos személyes hangvételű nek-
rológ, gyászjelentés és emlékező 
esszé után Varsóban kiállítás nyílt 
az  idén májusban elhunyt Piotr 
Piotrowski emlékére. A  nemzetkö-
zileg ismert és elismert lengyel pro-
fesszor halála a kelet-közép-európai 
művészettörténész szakma súlyos 
vesztesége, tevékenységének ható-
sugara azonban messze túlmutatott 
a régió és a diszciplína határain.

A Piotrowskival szoros szakmai 
kapcsolatban álló művészek kezde-
ményezte tárlat a  Fundacija Profile 
nonprofit művészeti alapítvány kiál-
lítóterében valósult meg. Az  intéz-
mény 2008 óta rendez átfogó kuta-
tásokon alapuló tárlatokat és jelentet 
meg forrásértékű kiadványokat len-
gyel és angol nyelven. A hatvanas–
hetvenes évek lengyel avantgárdjá-
nak tanulmányozása és bemutatása 
mellett (Józef Robakowski, Jaroslaw 

Kozlowski, Krzysztof Wodiczko) 
a fiatal és a középgenerációnak is le-
hetőséget biztosít (Alicja Karska és 
Aleksandra Went, Natalia Brandt, 
Aleksandra Polisiewicz).

Az alapítvány szakmai vezetője, 
a kiállítás kurátora, Bozena Czubak 
maga is számos alkalommal dolgo-
zott együtt Piotrowskival. A  tárlat 
részéről a  tisztelet lerovása, a  mű-
vészbarátok, Jaroslaw Kozlowski, 
Zofia Kulik, Zbigniew Libera és 
Krzysztof Wodiczko főhajtása. 
Az általuk művelt kritikai művészet 
központi helyet foglalt el Piotrowski 
művészettörténeti és elméleti mun-
kásságában: pályafutása kezdetétől 
a  haláláig kiemelt figyelemmel kí-
sérte munkásságukat. A  címül vá-
lasztott Sztuka wedlug polityki (Art 
According to Politics, 1999) című 
írását is e négy művésznek szen-
telte, mely a  Negocjatorzy sztuki. 
Wobec rzeczywistości (Negotiators 
of Art Facing Reality) kiállítás ka-
talógusában jelent meg. Ugyanezt 
a címet kapta a XX. századi lengyel 
művészetről 2007-ben megjelent 
esszékötete is.

Bozena Czubak olyan alkotá-
sok közül válogatott, amelyek 
Piotrowski tanulmányainak, előadá-
sainak gyakori referenciapontjai vol-
tak, és a művészet társadalmi szere-
péről vallott elképzeléseinek szerves 
részét képezték. Ez alkalomból lét-
rehoztak egy archívumot is, ahol 
Piotrowski írásai, kötetei, interjúi 
és előadásai vannak összegyűjtve. 
Hallható többek között a Ljubljaná-
ban tartott egyik utolsó előadása, 
melynek kiindulópontja a  lengyel 
konceptualizmus kiemelkedő kép-
viselőjének, Jaroslaw Kozlowskinak 

kontinenseket átívelő mail-art kez-
deményezése, a NET.

Kozlowskival még a  poznani 
Adam Mickiewicz Egyetem hallga-
tójaként ismerkedett meg, amelynek 
később professor emeritusa lett, és 
ahol generációkat indított el a nem-
zetközi karrier felé vezető úton. 
A hetvenes évek elején bekapcsoló-
dott a  Kozlowski által működtetett 
Akumulatory 2 galéria tevékenysé-
gébe. A  Buenos Airestől Jugoszlá-
vián át Budapestig terjedő kapcsola-
tokat fenntartó galéria és Kozlowski 
inspiráló közelsége Piotrowski indu-
lása egyik legerősebb indikátorának 
tekinthető. 

A  kiállításon látható Mao-arc-
képekből álló tabló, valamint egy 
hetvenes évek végi konceptuális 
mű (Exercise in Freedom, 1979) 
Kozlowski művészetfelfogásának 
ívét rajzolja meg. Míg az  1970-es 

években a  művészet autonómiá-
jának védelmezője, a  politika és a 
művészet szétválasztásának hirde-
tője volt, addig későbbi művei politi-
kai állásfoglalásként értelmezhetők. 
Ahogy azonban Piotrowski fogal-
mazott, mindvégig a  „filozófiailag 
elkötelezett konceptualizmus” volt 
Kozlowski számára a  társadalmi 
cselekvés egyetlen lehetséges és el-
képzelhető módja.

A kiállított művek között lát-
ható Zofia Kulik From Syberia to 
Cyberia (1998–2004) című nagy-
méretű installációjának egy részle-
te. A  mű a  poznani Nemzeti Mú-
zeumban rendezett egyéni tárlatán 
szerepelt először, mely egyike volt 
a  Piotrowski által kurált legfonto-
sabb kiállításoknak. A  több mint 
tízezer képből álló tabló a  média 
vizuális tömegtermelésére hívja fel 
a figyelmet, a képek akkumulációjá-
val egy virtuális világot (Cyberia) je-
lenít meg. 

Zbigniew Libera a The Gay, Inno-
cent, and Heartless című könyv-
projekt néhány lapjával szerepel. 
A Libera által létrehozott kiadvány 
egy fiktív, utópisztikus országban, 
Libertatiában kalauzolja az  „olva-
sót”. A  mű a  fennálló, demokrati-
kusnak nevezett rend kritikája és 
egy ideális ország utópiáját vetíti 
elénk. A  projektről írott esszéjé-
ben Piotrowski felhívja a figyelmet 
a  liberté szó etimológiájára, mely-
nek jelentése szabadság, de az adó-
tól való mentességet is jelenti, s nem 
mellesleg a művész nevére is utal. 
Az önreferenciális, autobiografikus 
alkotás Libera „anarcho-kritikus” 
(Piotrowski) attitűdjének egyik leg-
összetettebb kifejeződése.

Az 1977-ben Kanadába emigrált, 
jelenleg New Yorkban élő Krzysztof 
Wodiczkónak egyik legmegrázób b 
köztéri projektje, a  Tijuana-vetítés 
(Centro Cultural de Tijuana, 
Mexico, 2001) és egy 1970-es évek-
beli performansz-dokumentációja 
látható (Vehicle, 1973). Nagyváro-
sok közterein bemutatott projek-
cióihoz Wodiczko építészeti eleme-
ket használ, s ezzel láthatóságot és 
nyilvánosságot biztosít különbö-
ző marginalizált helyzetű csopor-
tok és egyének (hajléktalanok, nők, 
szexuális kisebbségek, térbeli és 
mentális kirekesztettek) számára. 
A tijuanai Onmimax színház hatal-
mas gömb alakú homlokzatára sze-
xuálisan bántalmazott nők, családi 
és munkahelyi atrocitások áldoza-
tai vallomásait vetítette, melyet tö-
megek nézhettek végig. A  hetve-
nes években pedig olyan „kritikai” 

járművek gyártásába 
kezdett, amelyek le-
hetővé teszik a  haj-
léktalanok független 
mozgását a  nagyvá-
rosokban, hogy aktív 
résztvevőként lehes-
senek jelen a  köztér-
ben. Az  Art and 
Democracy in Post-
Communist Europe 
(2012) című könyvé-
ben Piotrowski kü-
lön fejezetet szentel 
Wodiczko marginá-
lis csoportokat és tár-
sadalmi témákat kö-
zéppontba helyező 
al kotásainak. Utols ó 
tanulmánya pedig 

Krzysztof Wodiczko and the Global 
Politeia címmel a művész retrospek-
tív kiállítását kísérő katalógusban 
jelent meg (Krzysztof Wodiczko. 
On Behalf of the Public Domain, 
Muzeum Sztuki Lódz, 2015).

Kozlowski, Kulik, Libera és 
Wodiczko alkotásait értelmező ta-
nulmányaiban Piotrowski a  kor-
társ politika- és demokráciaelmé-
letekből (Chantal Mouffe, Ernesto 
Laclau, Étienne Balibar) kölcsön-
zi fogalmait. Ilyen általa hasz-
nált fogalom(pár) az  agorafóbia és 
agorafília, melyet a  posztkommu-
nista országok 1989 előtti és utáni 
képzőművészetének leírására hasz-
nál. Wodiczkónak a köztér és a nyil-
vánosság viszonyára fókuszáló mű-
vei kontextualizálásakor pedig 
Giorgio Agamben „bare life” (pusz-
ta élet-) és biopolitika-koncepcióját 
alkalmazza. A  kiállításon látható 
munkák jellemzői, hogy felforgatják 
a hatalmi struktúrákat (Wodiczko), 
rámutatnak azok működésére (Ku-
lik), kritikusak a  fennálló társadal-
mi renddel szemben (Libera), és 
felhívják a  figyelmet arra, hogyan 
hatol be az  ideológiai államappa-
rátus a  mindennapi élet területére 
(Kozlowski).

A kritikai elkötelezettséget Piot-
rowski azonban nemcsak a  mű-
vészektől várta el: saját szakmá-
jával és annak intézményeivel 
szemben is radikális pozíció volt 
az  övé. A  Katarzyna Murawska-
Muthesiusszal közösen szerkesz-
tett From Museum Critique to the 
Critical Museum című kötet megje-
lenését sajnos már nem érhette meg. 
(Megtekinthető szeptember 19-ig.)

popovicS viktóriA

Kitekintő

Először rendeztek ekkora retrospektív kiállítást Doug Aitkennek, az öt-
venhez közeledő világhírű kaliforniai multimédia-művésznek. És itt 
nemcsak a  frankfurti műcsarnok összes belső termére és szabadtéri 
rotundájára gondolok, hanem a repülőtértől a metróállomásokon át a ho-
telcsarnokokig fellelhető maxi-fényboxokra, vagy a város közterein elhe-
lyezett óriásplakátokra. Utóbbi helyeken a  Migration (Empire) 2008-as 
videoklipjeiből láthatunk pillanatokat sivár motelszobákban idegenül téb-
láboló bölényről, tigrisről, lóról, rókáról, hódról, bagolyról és egy albínó 
pávapárról.

Az épület előtt a  Hangzóforrás II. (2013–2015) a  „zenélő kút” hely-
specifikus változata; a land art urbánus variánsa: az épülettörmelékből, 
kavicsból és homokból formált kerek kráterben lévő tejszerű folyadékra 
elektromosan programo-
zott csőrendszerekből víz 
csorog a  magasból, akár 
a  cseppkőbarlangban egy 
tóba. A  zörejeket mester-
séges hangeffektusok is 
kísérik, így mosódik ösz-
sze a  valóság az  illúzió-
val, a természet az archi-
tektúrával.

Az első teremben a Dal 
1 (2012–2015) című sok-
csatornás videoinstalláció 
is a vizualitás és az akusz-
tika komplex kombináció-
ja. A mennyezetről monu-
mentális, cilinder formájú 
mozivászon függ, külső 
és belső oldalán egyszer-
re fut a  nonstop vetítés. 
A  helyszín egy átlagos 
amerikai metropolisz, a 
köznapi munkavégzés  é s 
az éjszakai élet baná-
lis jeleneteivel, gyárban 
vagy gyorsétteremben, 
végtelen autózással, par-
kolóhelyekkel. A zenei aláfestés az 1934-es Hölgyek című amerikai film 
slágerének főmotívuma, amelyet Tilda Swinton vagy Beck interpretál kü-
lönféle ritmusban. A második terembe a Fekete tükör (2011) ugyancsak 
átjárható videorendszere került. Itt Chloe Sevigny alakításában egy mai 
fiatal hölgy céltalan bolyongásait követhetjük a modern civilizáció labirin-
tusában: reptér, autósztráda és szálloda, internetezés és okostelefonozás 
váltogatja egymást, de Aitken „örökmozgó” kamerája azt a képzetet kelti 
a nézőben, mintha saját magát is egy idegen szemével látná. A cél helyett 
így maga az utazás a tét. A sztori a bevezetőben már említett Migration 
(Empire) három óriás képernyőn látható mozaikciklusából is hiányzik. 
A mű a „mindenütt jelen, és mégis sehol” szellemében halad egyik motel-
szobából a másikba, ahol a disszonáns miliőben vadak vagy háziállatok 
közegére korlátozódik a vizuális felfedező út.

A tárlat a művész legelső hasonló koncepciójú munkájával, a Gyémánt-
tenger című 1997-es dokumentumfilmmel zárul, amelyben a  namíbiai 
sivatag és a tenger kontrasztját az egykor szigorúan ellenőrzött, de mára 
lepusztult dél-afrikai gyémántbányák tárnái jelentik. Aitken saját bevallá-
sa szerint próbált teljesen a háttérben maradni, hogy egy „néma, csaknem 
hallucinatív testi-lelki fantomvilág” kerülhessen a mű fókuszába.

A videoinstallációk témáihoz néhány plasztika is kapcsolódik (1968 – 
Broken, 2011; Speed, 2012), amelyek eltérő anyagokból a mai agresszív és 
hangos fényreklámok világát megidézve Aitken munkásságának interak-
tív jellegét hangsúlyozzák. (Megtekinthető szeptember 27-ig.)

WAgner iStván

Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main

Kortárs fantomvilág
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Zbigniew Libera: Meleg, ártatlan és szívtelen, 2008
könyvprojekt

Zofia Kulik: Syberia-tól Cyberiáig  
(töredék), fotóinstalláció, 1998–2004

Doug Aitken: Belvárosi variánsok a migration 
(empire) témára, 2008–2015
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Legutóbbi szereplésükhöz képest 
visszafogottan vettek részt idén a kí-
nai képzőművészek a Velencei Bien-
nálén. Ezúttal nem leptek el vége-
láthatatlan hangárokat, palazzókat 
és templomokat a  sokszor vitatha-
tó színvonalú alkotások; Ai Weiwei, 
aki két éve a temérdek kínai művész 
mellett egymaga három hangsúlyos 
térben is képviseltette magát, meg 
sem jelent. Ettől függetlenül Kína 
újfent okot adott a  nyugati sajtónak 
arra, hogy az kritikusan tálalja a kí-
nai részvételt: több ország nemzeti 
pavilonjába is bevásárolta magát.

A két évvel ezelőtti szökőár idején, 
amikor több mint kétezer művészt 
vonultatott fel, apropóul az szolgált, 
hogy Kína szerette volna az  ország 
méretéhez illő nyomatékkal meg-
ünnepelni és demonstrálni immár 
húszéves jelenlétét a nyugati képző-
művészet kanonizációs szemléjén. 
1993-ban Achille Bonito Oliva főku-
rátor a  Kínában élő Francesca Dal 
Lago segítségével a biennále Passage 
to the Orient szekciójában 14 kínai 
művészt debütáltatott a  Tienanmen 
téri események évében, 1989-ben 
már hírnevet szerzett alkotók kö-

zül. Az  áttörést 1999-ben és rá két 
évre a Harald Szeeman kurálta bien-
nálék hozták el, ahol nem izoláltan, 
hanem különböző helyszíneken el-
szórva jelentek meg a  kínai kortár-
sak – nem titkoltan a korábbi pekin-
gi svájci nagykövet és gyűjtő Uli Sigg 
sugallatára. Ettől kezdve különböző 
formációkban egyre több kínai mű-
vész vonult fel Velencében, 2005-
ben pedig hivatalos országpavilont is 
kaptak az Arsenale végében, melyen 
felül a  huszadik évfordulóra, 2013-
ban még három grandiózus cso-
portos tárlatot is rendeztek. Ehhez 
jött még a hivatalos kiállítás, Hong-
kong és Makaó tárlatai, a három Ai 
Weiwei- és több csoportos, kereske-
delmi galériák szervezte mustra, il-
letve néhány erőteljes önálló projekt, 
valamint a központi kurátori összeál-
lítások.

Idén koncentráltabb, arányosabb 
megjelenésekkel lehetett találkozni. 
A kínai pavilon most először volt iga-
zán élő, köszönhetően annak, hogy 
a munkák közül a legátfogóbb projekt 
– az  eddigi hivatalos válogatásoktól 
eltérően – központi elemének erősen 
társadalmi témát választott: a vidéki 
Kína hétköznapjait. A projekt gazdái, 
a Peking peremkerületében működő 
Caochangdi művész- és galériatelep 
képviselői HD kamerákat osztottak 
ki amatőr falusiak számára. Az egész 
pavilonnak is címet adó projekt angol 
és olasz változatban a „Másik jövő” 
címet viselte, ám a  kínai kifejezés 
(Minjian weilai) „népi” vagy „nép-
szerű”, sőt „nem kormányzati” jövőt 
is jelent. Az Amit látok, felveszem al-
címmel futó munka 2005-ben kezdő-

dött. A Velencében látható tíz, Kína 
különböző tartományaiban forgatott 
hétperces film közt olyan is akad, 
amelyen egy falu lakói képviselő-
ket választanak maguk közül. Tehát 
az  autoriter államon belüli „bázis-

demokrácia” működésének tanulsá-
gait feszegetve jutottak be a – kurá-
torként a Pekingi Kortárs Művészeti 
Alapítványt (Kína egyetlen kulturális 
civil szervezetét) megnevező – nem-
zeti pavilonba.

Eddig kevésbé kiaknázott kultu-
rális adottság Kínában a  korábban 
a  déli Hunan tartományban élő, de 
mostanra kihalt női nyelv, a nü shu, 
melyet saját írásjegyekkel és kifeje-
zésekkel az  iskolába nem engedett 
nők generációi hoztak létre az  egy-
más közti kommunikációra. Erre 
a romantikus színben feltüntetett ha-
gyományra épül Tan Dun installáció-
ja, mely a különleges nyelven írt kal-
ligráfiákat, verseket, énekeket mutat 
be. Lu Yang a tibeti buddhizmus tra-
dícióját kapcsolja össze a virtuális vi-
lággal, a  mitikus szörny-istenségek 
és démonok tulajdonságait, vallá-
si jelentőségű tárgyait a XXI. század 
népszerű játékainak környezetébe ül-
tetve. A projekt egy másik felvonásá-
ban a buddhista szent lényeket övező 
nimbuszokat valóságos, mintegy há-
tizsákként felvehető formában készí-
tette el, ezeket különböző nemzetisé-
gű fiatal férfiak viselték egy videón.

Az országpavilonon kívül kiállí-
tó kínai művészek közül a  legjelen-
tősebb az  Arsenale központi tárla-
tán szereplő Qiu Zhijie volt. Mindkét 
itt szereplő munkája ügyesen hoz-
ta a  kínai művészektől elvárt egzo-
tikum és hagyomány szélesebb lá-

togatói igényeket kielégítő, modern 
újrafogalmazását. A  Jing Ling-kró-
nika színházi projekt (2010–2015) 
című sokdarabos, a  kötelező kí-
nai látványelemeket felsorakoztató, 
Wunderkammer-érzetet keltő mun-

ka rizspapír-csillárjára apró képer-
nyők, szálló darvaira tükrök, madár-
kalitkájába lyukacsos kőzet került. 
Másik, hosszú métereken áthúzó-
dó alkotása a  Színes Lampion Fesz-
tivál tekercsképeinek újramásolásá-
val és kommentárokkal való ellátása 
során – melyek a tekercset védő ple-
xilapon angolul is olvashatók – szü-
letett 2009 és 2014 között. Okwui 
Enwezor válogatásába emellett Cao 
Fei, az egyik legsikeresebb kínai kép-
zőművésznő is bekerült 42 perces 
szürreális La Town című filmjével.

Ami az  Arsenale – és egyben a 
bien nále – leglátványosabb, leg-
hangsúlyosabb és talán legszerethe-
tőbb kínai produkcióját illeti, azt Xu 
Bing jegyzi. A hátsó, félig fedett ha-
jókikötő/rakodótérbe, a víz fölé füg-
gesztette ki óriási, újrahasznosított 
építkezési és ipari hulladékból épí-
tett főnixpárját. A két madár szelle-
mes, remekül mutat – ráadásul na-
gyon kínai.

A nemzeti és a  központi pavilo-
non, valamint néhány csoportos ki-
állításon kívül két élő művész ka-
pott még reflektorfényt a biennálén. 
A Palazzo Bembóban a 2011-es nem-
zeti pavilon alkotója, Pan Gongkai 
– meglepő szerénytelenséggel – 
a  kínai kalligráfia legnagyobb mes-
tereivel párhuzamba állítva szerepel 
egy kalligráfiatörténeti összeállítá-
son. Liu Xiaodong, aki Pannal szem-
ben kevésbé a  hivatalos, akadémiai 
vonalon, inkább alulról szerveződve 
és külföldi támogatók segítségével 
lett ismert, San Giorgio szigetén ka-
pott életmű-kiállítást. A sokszor mo-
numentális neorealista olajfestmé-
nyekből, vázlatokból és jegyzetekből 
Jerome Sans, a pekingi Ullens kortárs 
művészeti központ korábbi igazgató-
ja válogatta a tárlatot.

Az árnyoldalak között említhető 
az egykori portugál gyarmat, Makaó 
kiállítótere, ahol ezúttal vonalas, sab-
lonos projekt várja a látogatót – szem-
ben a  vidám és okos tajvani zenélő 
lightboxokkal (Wu Tien-chang mun-
kái) és a filozofikus hongkongi kiállí-
tó, Tsang Kin-Wah munkájával.

Duplán kellemetlen a San Marinó-
val közös, három helyszínen is futó 
Barátság-projekt: egyrészt nyakate-
kert a  magyarázat a  két ország kö-
zös nevezőjére (legrégebben felvett 
diplomáciai kapcsolat), ráadásul főleg 
kínai művészek, köztük elsőként Li 
Lei futószalagszerű munkái töltik be 
az  elvileg bilaterális teret, az  egyik 
helyszín ablakában pedig ott jár-
tunkkor hatalmas kínai zászló len-
gett a lagúna fölött.

Igazán nagy port a szír, a kubai és 
főleg a  kenyai pavilonban szereplő 
kínai művészek kavartak. Az afrikai 
ország alkotói már márciusban, a vi-
lágsajtó előtt kikeltek a helyi kultúrát 
megfojtó „kínai gyarmatosítók” el-
len. A kampány azonban nem sokat 
nyomott a latban a kontinensen már 
hosszú évek óta meghatározó gazda-
sági érdekekkel szemben: hiába állí-
tottak ki néhány nagyméretű afrikai 
famaszkot, az egykor pszichiátriai in-
tézetként működő San Servolo szige-
tén berendezett kenyai pavilon értel-
mezhetetlen lett volna Li Zhanyang, 
Shi Jinsong és a  hangzhoui Double 
Fly Art Center alkotásai nélkül. A ke-
nyai kormányzat tartózkodott a véle-
ménynyilvánítástól.

nAgy mercédeSz

Kitekintő

(folytatás az 1. oldalról)
Tracey Emin kiállított művei az utóbbi években készültek, ám érdeklődése 
nem új keletű: találkozása Schielével már 15 éves kamaszként megtörtént, 
amikor megtudta, hogy kedvenc zenésze, David Bowie 1970-es évekbeli le-
mezborítóit (Heroes, 1977; Lodger, 1979) Schiele inspirálta. E témáról mára 
nemcsak több tanulmány született, de 2001-ben David Bowie és Tracey 
Emin hosszas beszélgetést is folytatott róla a Guardian oldalain. Így tehát 
Emin a popkultúra felől, Bowie nyomán kezdett Schiele és az osztrák, va-
lamint a német expresszionizmus iránt érdeklődni, de az elmúlt években 

konkrétan a  művészeté-
ben is feléjük fordult.

A párosítás innen nézve 
talán evidensnek is tekint-
hető. Igazán izgalmas du-
ett jött létre, mivel mind 
attitűdben, mind látvány 
szempontjából számos ha-
sonlóság fedezhető fel kö-
zöttük – ám épp a  közös 
tárlat hívja fel a figyelmet 
a különbségekre is.

A kiállítás betekintést 
nyújt Emin meglepően 
széles spektrumon mozgó 
technika- és anyaghasz-
nálatába: festményeket, 
gouache-okat, videókat, 

szobrokat, installációt láthatunk. A felhasznált matériák közt egyaránt elő-
fordul a neoncső, a fa, a bronz és a textil. Persze technika- és anyaghaszná-
latának egyik bravúrja a mintha-érzés. Egyrészt mintha bizonyítani akar-
ná, hogy képes a művészet klasszikus eszközeivel is professzionálisan élni, 
kilépve az eddigi ready made-ek köréből; másrészt meg mintha becsapná 
a róla mindezt nem feltételező nézőt, vagy épp rejtegetné ezt a technikai 
tudást. Azaz olykor másnak látszanak a művek, mint amik a valóságban: 
nagyvonalúan megmunkált gipszobjektjei valójában precíz bronzöntvé-
nyek, a hatalmas tusrajzszerű kép pedig hímzett textil.

A tárlat elsősorban nem reflexió, hanem új Schiele-értelmezés. Ugyan 
az osztrák művész hatása vitán felül áll, Emin mégsem az ő nyomdokain 
halad, inkább a már kész életmű hangsúlyait próbálja a saját munkásságá-
hoz igazítani. Mivel nála a szöveg is meghatározó eleme az alkotásoknak, 
így most nemcsak Schiele képeit, hanem verseit is a bemutatott anyag ré-
szévé avatja.

A művésznő részéről legmarkánsabb attitűdöt épp a női nézőpont hang-
súlya jelenti, noha sokszor olyan általános témákat szólaltat meg, mint 
a beteljesületlen szerelem, a bánat és a vágy. Ám mindezt a személyes, női 
élményeken átszűrve mutatja meg, ahol megaláztatásai, kudarcai, sikerei, 
reményei, provokációi és szexualitása is megjelenik – bár a tragikus hang-
vétel helyett inkább a humort választja.

A test, annak kínjai, az erotika és a szexualitás közös pont művészetükben. 
S ez botrányaik forrása is. A pedofília vádja alól ugyan felmentett, de erkölcs-
telen rajzok terjesztéséért háromheti börtönbüntetést kapott Schiele és a nem 

csekély számú szerető-
jét megnevező installá-
cióiról (Mindenki, aki-
vel valaha lefeküdtem, 
1963–1995; Ágyam, 
1999) és nyilvános 
botrányairól hírhedtté 
vált Emin most külö-
nös összhangban talál 
egymásra a  Leopold 
Museum tereiben.

Schiele elnyújtot t, 
csontos, olykor torz-
nak látott alakjai a 
vágynak kiszolgálta-
tott testet örökítik 
meg, bár – feltehetően 

– számára ezek jelentették a szépségeszményt is, s nem véletlenül rajzolt/
festett előszeretettel kamaszokat önaktjai és önarcképei mellett. Schiele ké-
pein sokkal erősebben van jelen a mulandóságnak, az enyészetnek kitett 
test miatti szorongás; Emin – formailag olykor egészen hasonló – festmé-
nyein, rajzain minden korábbi frusztráció ellenére a szexualitásban is fel-
szabadult nő és férfi aktusa látható.

Épp Emin női diskurzusba ágyazott munkái tudatosítják, hogy Schiele 
művein, noha számtalan aktot festett fiatal és kevésbé fiatal nőkről, nem 
a művészettörténet során tapasztalható voyeur férfitekintet által szemlélt, 
annak kiszolgáltatott női aktok jelennek meg, hanem sokkal inkább a sze-
méremnek, társadalmi tabuknak s legfőképp a vágynak alárendelt test – 
nemtől függetlenül, minthogy önmagát is hasonló pózokban és helyzetek-
ben ábrázolta.

A kiállítás alapos önelemzés, a címében feltett kérdés valójában Tracey 
Emin szakmai, emberi útkeresése. Mennyiben folytatható számára az az 
út, mellyel híressé-hírhedtté vált? De akár ezen a mostani úton is tovább 
haladhat-e? Ebben persze Schiele sem tud neki tanácsot adni. (Megtekint-
hető szeptember 14-ig.)

bordácS AndreA

Leopold Múzeum, Bécs

Hová mész, Tracey Emin?

Tracey Emin: It’s Not the Way I Want to Die, 2005
installáció, 310×860×405 cm
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Kínaiak Velencében

Kis felhajtás, nincs Weiwei

Tracey Emin: The Way you Saw it, 2015
hímzett textil, 147×205 cm
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Xu Bing: Főnix, installáció,  2015

Liu Xiaodong: Taihu, 2010
olaj, vászon, 300×400 cm

Qiu Zhijie: Jing Ling-krónika színházi  
projekt, installáció, 2010–2015
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A kortárs képzőművészet értői szá-
mára kétévente kötelező program 
a  Velencei Biennále – a  látogatók 
száma szinte folyamatos emelkedést 
mutat, a legutóbbi alkalmakkor már 
meghaladta a  300 ezret, és idén, 
a  hosszabb nyitvatartási idő miatt 
is, könnyen újabb rekord születhet. 
Még többen vannak azonban azok, 
akik nem jutnak el Velencébe – ne-
kik az ismerősök beszámolói mellett 
csak a sajtóban megjelenő híradások 
maradnak. De a  sajtó azok számá-
ra is fontos, akik élőben nézik meg 
a biennálét, hiszen a központi kiállí-
tás, a 89 nemzeti pavilon, a hivata-
los, „kísérő rendezvény” státusú és 
az  egyszerűen csak a  biennále tar-
tamára időzített kiállítások és egyéb 
események szinte végtelen sora 
a  legelszántabb művészetbarátokat 
is megoldhatatlan feladat elé állítja.

A Velencei Biennálénak termé-
szetesen a  nyomtatott és digitális 
művészeti folyóiratok, platformok 
szentelik a  legnagyobb figyelmet. 
Utóbbiak száma ma már áttekint-
hetetlenül nagy. A  karcosabb, szó-
kimondóbb értékelések kedvelői sok 
hasznos információt vadászhatnak 
le a Facebookról is. A sok ezer meg-
jelenés a sajtószemlék készítőivel is 
gyorsan feladatja a teljesség igényét. 
Mi is a legfontosabb, mértékadó or-
gánumokra koncentráltunk; lokáli-
sabb hatókörű kiadványok főleg ak-
kor kerültek be összeállításunkba, 
ha a  magyar pavilon bemutatására 
is kitértek.

A megnyitó előtti megjelenések 
javarészt a  központi kiállítás kurá-
torára, Okwui Enwezorra koncent-
ráltak, illetve arra, milyen „pro-
duktum” várható a  szcéna egyik 
legfontosabb, de nem vitákon felül 
álló, főállásban jelenleg a  münche-
ni Haus der Kunstot igazgató szerep-
lőjétől. A  nigériai származású ku-
rátorral számos interjú jelent meg, 
melyek bepillantást engedtek filozó-
fiájába; a német Monopol biennále-
mellékletében például a Documenta 
(melynek 2002-ben volt a  kuráto-
ra) és a  biennále közötti legfonto-
sabb különbségnek azt nevezte, 
hogy míg az  előbbinél az  intellek-
tuális hitelesség a lényeg, utóbbinak 
a piac számára kell szavahihetőnek 
lennie. Bár korábban többször elő-
fordult, hogy a  velencei kurátorok 
újráztak, Enwezor már jó előre ki-
zárta ezt a lehetőséget, jelezve, hogy 
52 éves, és nem akar „még egy tel-
jesen alulfinanszírozott kiállítást” 
rendezni. (A központi tárlat költség-
vetését nem szokták nyilvánosságra 
hozni, a  sajtóban a 2013-as bienná-
léval összefüggésben egy 2,3 millió 
dolláros szám szerepelt, amihez ma-
gánforrások még további kétmilliót 
tettek hozzá.)

Számos orgánum – idehaza az 
artPortal – igyekezett a nemzeti pa-
vilonokba kiválasztott művészeket 
is előzetesen bemutatni. A  látoga-
tók figyelmébe ajánlottak között ek-
kor még szinte egyetlen kiadvány-
ban sem szerepelt a  később Arany 
Oroszlánnal kitüntetett örmény pa-
vilon. (Utólag ez a döntés általában 
egyetértő kommentárokat kapott.) 
A megnyitó előtt számos művészeti 
folyóirat a helyszínen útikalauzként 
is szolgáló melléklettel, illetve külön 
kiadvánnyal is jelentkezett, minősé-
ge okán kiemelendő közülük a né-

met Art különszáma, az Art Spezial 
Biennale Venedig. Haszonnal forgat-
ható a Lightbox Publishing My Art 
Guides sorozatában megjelent bien-
nále-kötet is – persze könnyű nekik, 
hiszen velencei kiadó lévén igazán 
„tűzközelben” vannak. Az  online 
platformok között megkülönbözte-
tett súlyú e-flux nem elégedett meg 
azzal, hogy „normál” hírlevelében 
számoljon be a biennáléról, hanem 
SUPERCOMMUNITY címmel min-
dennap különszámmal is jelentke-
zik.

Enwezor teljesítményéről

A legérdekesebbek az  értékelést 
is tartalmazó írások, melyek – kü-
lönböző utakat bejárva és elté-
rő érvekkel alátámasztva ugyan – 
többségükben viszonylag hasonló 
következtetésekre jutnak. Aligha le-
het belekötni a New York Times kri-
tikusának véleményébe, miszerint 
Enwezor pontosan tudja – és ezért 
volt jó döntés felkérni kurátornak –, 
hogy a művészetnek „egy olyan vi-
lágban, ahol emelkedik az óceánok 
vízszintje, megbolondul a klíma, nö-
vekednek a jövedelmi különbségek, 
és az emberi jogokat minden lehet-
séges módon megsértik, amikor föl-
dünk jövője, sokféle jövője a  tét”, 
nem a  gyönyörködtetésre kell kon-
centrálnia, és nem is arra, hogy „pi-
acképes” legyen, hanem arra, hogy 
kérdezzen és vitát generáljon. Igen, 
a  kiállítás zsúfolt, fárasztó, szinte 
befogadhatatlan és ellentmondások-
kal terhelt – de miért is lenne más, 
mint a  világ, amit tükröz? Ugyan-
csak az  amerikai kritikus említi, 
hogy a  legutóbbi biennále kuráto-
ra, Massimiliano Gioni és Enwezor 
koncepciója különbözősége ellenére 
legalább két fontos kérdésben azo-
nos álláspontot képvisel: mindket-
ten globális léptékben gondolkod-
nak, és elődeiknél intenzívebben 
építenek a nem „nyugati kultúrkör-
höz” tartozó művészekre, illetve 
igyekeznek függetleníteni magukat 
a műkereskedelem szempontjaitól.

Magától a  műkereskedelemtő l 
persze nem tudják – és vannak 
olyan feltételezések, hogy minden-
áron nem is akarják. A  Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung cikkírójának 
tűnt fel, hogy a központi kiállításon 
szereplő művészek közül milyen 
sokan tartoznak két megagalériás, 
Larry Gagosian és David Zwirner 
„istállójához”. Ő azt sem tartja vé-
letlennek, hogy a műkereskedelem-
ben most lázas sebességgel felépített 
új csillag, a kolumbiai Oscar Muril-

lo munkája rögtön a központi pavi-
lon homlokzatán fogadja a látogató-
kat. Enwezor tudatában volt ennek 
a  támadási felületnek, már a  bien-
nále előtt adott interjúiban kiemel-
te Murillo egyedülálló kvalitásait, 
és lényegében rasszizmussal vádol-
ta meg azokat, akik értetlenkednek, 
amikor „egy fiatal, sötét bőrű mű-
vész Dél-Amerikából hirtelen renge-
teg pénzt keres”.

Enwezor szándékainak megíté-
lésében tehát többé-kevésbé egy-
séges a  sajtó, azok megvalósulásá-
nak eredményességét illetően már 
kevésbé. Az Art szerint például ki-
állítása inkább hasonlít művészeti 
vásárra, mint a  bolygónk helyzetét 
vizsgáló, kúrált világtárlatra; úgy 
tűnik, mintha Enwezor elvesztette 

volna érdeklődését a reflexió, az el-
lentmondások kiélezése, a diskurzus 
iránt. A  vásár-feeling azokat az  új-
ságírókat is megérintette, akik izga-
tott gyűjtőket láttak fel-alá futkosni 
a központi tárlat termei között, nem 
kevésbé neves galeristáik és tanács-
adóik társaságában. Az  artspace 
egyenesen Miért a  Velencei Bien-
nále a világ legjobb művészeti vásá-
ra? címmel készített interjút egy is-
mert gyűjtővel. Nincs ebben semmi 
meglepő, állítják a cikkírók, hiszen 
ahol érték teremtődik, ott a tőke is 
jelen van. Jól tudta ezt már Marx is, 
akinek Tőkéjéből nonstop felolva-
sást tartanak a kiállításon. Igaz, en-
nek csak gesztusértéke van, szavai 
a hangzavarban nem jutnak el a kö-
zönséghez – a Giardini mellett hor-
gonyzó luxusjachtokon friss szerze-
ményeiket ünneplő milliárdosokhoz 
meg egyébként sem. Az  elmélet és 
a  politika Enwezor számára mára 
alibivé vált – hangzik néhány szigo-
rú ítész véleménye.

Mások ugyanakkor igen elisme-
rően írnak a  kurátor munkájáról; 
a  mértékadó The Art Newspaper 
például hűvösen elegánsnak és ola-
jozottan működőnek minősíti a mo-
dern kapitalizmus kritikáját, és a ku-
rátor nagy érdemének tartja, hogy 
elképzeléseit világsztárok helyett 
inkább Európán és Amerikán kívül 
született, kevésbé ismert művészek 
munkáinak bemutatásával valósítja 
meg, s miközben teret enged a fiata-
loknak, „újra felfedez” több idősebb 
művészt is. Hogy mennyire egész-
séges a  sztárok aránya, arról még 
így is megoszlanak a  vélemények. 
Az említett The Art Newspaper sze-
rint Enwezor példásan visszafogott 
volt e téren, ugyanakkor még né-
met lapok is kifogásolták, hogy a fo-

tópiac kedvence, Andreas Gursky 
hatásos pódiumot kapott velencei 
szerepléséhez. A  kurátor által pre-
zentált műfaji sokszínűség szinte 
csak pozitív kritikákra tarthatott 
számot. Miközben néhányan ismét 
aggódnak a  festészet jövője miatt, 
a  többség üdvözli a  mozgóképnek, 
a fénynek és a hangnak, az installá-
cióknak jutó nagyobb teret; volt, aki 
az eddigi „leghangosabbként” írta le 
az idei biennálét.

A nemzeti pavilonokról

A 89 nemzeti pavilon nemcsak a né-
zők, hanem a  kritikusok befogadó-
képességét is meghaladta. Ezért sok 
kiállítás, így a magyar is, hátrányos 
helyzetből indult a sajtó figyelméért 
zajló versenyfutásban, hiszen kor-
társ szcénájuk gyengébb nemzet-
közi pozícióiból adódóan nincsenek 
rajta a  legfontosabb orgánumok íté-
szeinek „must see” listáján. E listák 
helyszíni átírása csak egy egészen 

szenzációs, megkerülhetetlen pro-
jekttel lehetséges, ami például Bel-
giumnak és Örményországnak sike-
rült, de a többségnek nem.

A fontosabb írások együttesen is 
maximum 20-25 országról tesznek 
említést, a  kevésbé tekintélyes ki-
adványok – részben közvetlen ér-
dekeltségük okán – még egyszer 
ugyanennyiről, ami azt jelenti, 
hogy a  kiállítások közel fele kriti-
kai visszhang nélkül maradt. Szá-
mos folyóirat listát is közölt az általa 
legjobbnak ítélt bemutatókról, ezek 
közül egyet, az  Art Newspaperét 
idézzük: az ő tetszésüket az  auszt-
rál, a belga, a brit, a görög, a japán, 
a román és a svájci pavilon nyerte el 
a leginkább. Ezek egy kivétellel szó-
ló show-kat mutattak be (a románok 
a  nálunk is ismert Adrian Ghenie 
festményeit), és a  kritikusok több-
sége szerint általában is ezek voltak 
a sikeresebbek.

A belga pavilon ugyanakkor az or-
szág gyarmatosító múltjával szembe-
néző kollektív kiállításnak ad helyet, 
és számos művész szerepel az Arany 
Oroszlán-díjas örmény pavilonban 
is. Utóbbi a díjátadás után került fel 
a  toplistákra, többek közt a  lengyel, 
az  új-zélandi, az  osztrák, a  francia, 
az amerikai, a kanadai, a mexikói és 
a német mellett, bár az utóbbiak kriti-
kai visszhangja nem volt egységesen 
pozitív. A legtöbb kritikát a házigaz-
dák kiállítása kapta, amely háromne-
gyed millió eurós költségvetéssel 15 
művészt vonultatott fel Paladinótól 
Parmiggianiig, de érdemi koncepció 
nélkül. A hatóságok által történt be-
tiltása miatt kiemelt sajtóvisszhangot 
kapott a svájci Christoph Büchel pro-
jektje is, aki Izland megbízásából egy 
használaton kívüli katolikus templo-
mot rendezett be mecsetnek. A  be-
tiltásról megoszlottak a vélemények, 
de az  mindenkinek feltűnt, hogy 
az ügyben sem Paolo Baratta, a bien-
nále elnöke, sem Enwezor nem fog-
lalt egyértelműen állást.

Ami a  magyar pavilon kritikai 
visszhangját illeti, az előbb említett 
körülmények között eredménynek 
számít, hogy a nyomtatott és elekt-
ronikus nemzetközi sajtóban Cseke 
Szilárd installációjának többtucat-
nyi szöveges vagy/és képes említé-
sével találkozhattunk, a valós szám 
lehet ennél nagyobb is. Az általunk 
ismert megjelenések közül legran-
gosabbnak az  artnews első bienná-
lés válogatásába történt bekerülés 
tekinthető. Foglalkoztak a  magyar 
pavilonnal többek között olasz, an-
gol, német, kanadai, lengyel és ro-
mán portálok is, ám ezek többnyire 
megmaradtak a  leírás vagy az  il-
lusztráció szintjén. Az Ultra Vie an-
gol kulturális site a  magyar pavi-
lont a tíz kedvenc, a Man in Town 
olasz lifestyle site pedig a  hat ked-
venc közé sorolja. Minősítő – po-
zitív – megjegyzéseket a  román 
observatorcultural.ro és az  olasz 
digicult.it írása tartalmaz, utóbbi-
ból idézünk is: „Cseke szokatlan, 
nyugodt, konceptuális, megnye-
rő kérdésfelvetése a  világ jövőjéről 
és ennek kontextusában az  iden-
titáskonstruálás helyszíneiről tel-
jesen eredeti.” Az  artribune.com, 
az Il Messaggero digitális kiadványa 
hosszabb interjút is közölt a magyar 
művésszel.

emőd péter

Kitekintő

Az 56. Velencei Képzőművészeti Biennále a nemzetközi sajtóban

Világ művészetbarátai, egyesüljetek!

Jeremy Deller munkája, Központi Pavilon, Giardini Ibrahim Mahama óriás-installációja, Arsenale

Cseke Szilárd: Sustainable Identities (részlet), Magyar Pavilon
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Stílus és tér: az új ŠKODA Superbnél ez a két szó tökéletes harmóniában áll egymással. Míg kívül az autó
éles és dinamikus vonalai nyűgöznek le, addig belül hatalmas belső tere biztosít határtalan kényelmet.
Olyan, mintha két nagyszerű autó öltene testet egyben. Hogyan lehetséges ez? Egyszerű: ezek
a Simply Clever-megoldások.

ŠKODA Superb kombinált átlagfogyasztás: 4,1-7,0 l/100km, CO2-kibocsátás: 106-165 g/km

ÚJ ŠKODA SUPERB.
TERET AD A STÍLUSNAK.

www.skoda.hu facebook.com/skodamagyarorszag

A képen látható autó illusztráció. Részletekről érdeklődjön a ŠKODA-márkakereskedésekben! Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt 
szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más 
járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását.
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