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Magyarországon sohasem volt még 
ekkora léptékű pop/rock/punk te-
mat ikájú nemzetközi k iá l l ítás, 
amely kísérletet tett volna a képző-
művészet és a popkultúra kapcsola-
tának feltérképezésére és bemutatá-
sára. Ezért hiánypótló és tanulságos 
a berlini Künstlerhaus Bethanien 
kurátorai, Christof Tannert és Miri-
am Barnitz által szervezett Passion 
(Szenvedély. Rajongás és művészet) 
című tárlat, amely az 1950–1960-
as években kezdődő és máig legmé-
lyebb hatású társadalmi-kulturális 
mechanizmust állítja középpontjá-

ba. A popkultúra tette önálló maga-
tartásformává a rajongást. A kuráto-
rok e fogalom ernyője alá gyűjtötték 
a kiállításon látható 75 különböző al-
kotói pozíciót, megközelítési módot 
és a dokumentációt. A szubkulturá-
lis jelenségek fotódokumentumai, 
a keleti blokknak a nyugati zene ha-
tásaira adott reflexiói lazán, zavarba 
ejtő sokféleségben, de kapaszkodók 
nélkül kerülnek egymás mellé. Nem-
csak földrajzi távolságokat járunk be 
a limai és burmai punkok életérzé-
sei révén, hanem Japán, Szingapúr, 
Ausztrália és Kanada is képbe kerül. 

Megtudjuk, milyen az, amikor két 
ország konfliktusa miatt betiltják 
az angol zenét, ahogy a Falkland-szi-
getekért vívott háborúban Argentína 
tette. Az összegyűjtött anyag antro-
pológiai kutatásra váró archívum ké-
pét mutatja, amelyből érzékenységé-
nek és aktuális gondolatmenetének 
megfelelően mindenki kiválaszthat-
ja azt az információhalmazt, amit 
értelmezni tud. A kiállítás sokszí-
nűsége a popsztárokkal való azono-
sulástól a távolságtartó (fotó, videó) 
dokumentarista hozzáálláson és 
a portréábrázoláson (rajz, festmény) 

át a hangszerek, eszközök és tárgyak 
(gitárok, pengető, hangfal, kazettás 
magnó, lemezborító, bakelitlemez) 
leltárba vételéig, a gyűjtőszenvedély 
megnyilvánulásaiig terjed.

A 2011-es Sírba visztek – a Bizott-
ság a Műcsarnokba megy című tárla-
tot ugyan nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, de a téma megközelítésében 
éreznünk kell a különbséget a nem-
zetközi színtéren a 2010-es évek óta 
zajló, a magas művészet és a popkul-
túra viszonyának újraértékelését cél-
zó kiállításokhoz viszonyítva. 

(folytatás a 4. oldalon)
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Alte Post, Bécs

A vendégszeretet
joga

A kezdeti tárgyalások még arról 
szóltak, hogy a Privát naciona-
lizmus projekt mutatkozzon be 
a szomszédos Bécsben is. A nacio-
nalizmustémára akkor a békés 
császárvárosból még egyfajta 
„barbár” keleti kuriozitásként le-
hetett tekinteni. Aztán ahogy a ki-
állítás együtt alakult a felgyorsult 
történésekkel, már nem lehetett 
csak Kelet-Európára fókuszálni: 
a Nyugat is gyorsan felzárkózott, 
amint a menekültáradat átlépte 
határait, amit a szélsőjobboldali 
pártok térnyerése jelzett Európa-
szerte. A koncepciót is tágítani 
kellett a populizmus, a xenofóbia, 
a migráció jelensége és ezek társa-
dalmi okai és hatásai felé.

A projekt igyekezett elhatárolni 
magát a „forró téma” egymásra li-
citáló konjunktúrájától és az élős-
ködő, spektakuláris munkáktól 
– Ai Weiwei „celebprojektje” és 
annak tengerparti újrajátszása; 
a  Turner-díj „migránsoknak” 
(sic!) ítélése –, de művészeti vállal-
kozásról lévén szó a moralizálás 
csapdájába sem akart belesétálni. 
A téma etikus kezelése kiindu-
lópont volt, de nem kizárólagos 
szempont a válogatásban; a mig-
rációval kapcsolatos akt ivista 
és civil kezdeményezések főleg 
a háromnapos Nyitott Fórumban 
kaptak helyet.

A kiállítás címe – Universal 
Hospitality – a felvilágosodás fe-
ledésbe merült humanista elveit 
szándékszik feleleveníteni, azt 
a kanti gondolatot, amely világ-
polgárokat tételez –‒ bár főleg eu-
rópaiakat ‒–, s az emberiség békés 
egymás mellett élése érdekében 
az idegen felé irányuló vendégsze-
retetet kozmopolita jognak tekin-
ti. Ezek a kategóriák szétfeszítik 
a nemzetállam kereteit, hiszen 
annak létalapja a fizikai és mentá-
lis határok meghúzása, tagjainak 
az idegennel való szembeállítása; 
a metaforán belül maradva pe-
dig annak meghatározása, hogy 
ki van otthon és ki az idegen, ki 
a vendéglátó és ki a vendég.

(folytatás a 23. oldalon)

Ludwig Múzeum, Budapest

Ellenkultúra, rajongás, fogyasztás

EVA International 2016, Limerick

A még mindig nyitottsága
„Vajon a művészet, a múzeumok, 
kiállítások, akadémiák, egyetemek 
és különböző iparaik globalizáció-
járól szóló beszéd végül arra fut ki, 
hogy újból cinikusan átöleljék és el-
nyomó módon integrálják az egyéb-
ként elterjedt antihegemoniális kor-
társ gyakorlatokat, amelyek kísérleti 
és ellenálló művészeti és kulturális 
koncepcióikban ugyan érvényre jut-
tathatják kritikai különbözőségü-
ket, ám minduntalan az fenyegeti 
őket, hogy belesimulnak a differen-
ciálás és homogenizálás bejáratott 
rendszereibe?” Okwui Enwezor 
kérdése a transznacionális globális 
formációk, biennálék és megakiál-
lítások sajátos antinomikus létéről 

– talán némi meglepetésre – ezen 
a tavaszon és nyáron az írországi 
Limerick kiállítótereinek a kérdésé-
vé is vált. 

A hetvenes években művészek 
által alapított kortárs seregszem-
le, az EVA ugyanis az évek során 
Írország hivatalos nemzetközi bi-
ennáléjává nőtte ki magát. Az idei 
kurátor, a kameruni származású 
Koyo Kouoh, a dakari Raw Material 
Company alapító művészeti vezető-
je és számos afrikai és nemzetközi 
kortárs művészeti projekt gondozó-
ja, a posztkolonializmust tette a Still 
(the) Barbarians című kiállítás ve-
zértémájává.

(folytatás a 22. oldalon)

Candice Breitz: Marilyn Manson-emlékmű, digitális c-print, diasec, 180×463,5 cm, 2007
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Vélemény – Kiállítás

A szlovák Radovan Cerevka nem is-
meretlen Magyarországon, hiszen 
többször is találkozhattunk művei-
vel (legutóbb például a Privát nacio-
nalizmus című utazó kiállításon). 
Peter Vrábellel és Tomás Makarával 
együtt ő is a Kassa Boys művészcso-
port tagja, s valószínűleg egyik kö-
zös munkájuknak, a képzőművészek 
számára tervezett (kétségkívül ironi-
kus) katonai egyenruhának az értel-
mi szerzője. E feltevést erősíti, hogy 
a most kiállított nyolc műtárgy/ins-
talláció közül csupán egy nem kö-
tődik szorosan a hadviselés/háború 
témájához, ezen belül is az ún. isz-
lámfóbia területéhez.

A Vad modellek című kiállítás 
fő műve az Őrjárati zűr (Trouble 
Patrol). Az installáció egy afganisz-
táni bombatámadást túlélő szlovák 
katona visszaemlékezésén alapul; 
a mű része két fénykép az esemény-
ről, maga a fiktív csatatér (a keleti 
szőnyegen haladó makettkonvoj) és 
a föléjük magasodó, hatalmas, bur-
kát viselő két szellemalak. Hatásos 
és hátborzongató mű, egy, a keleti 
kultúrával kapcsolatos közhely vég-
letekig vitt feltupírozása. S bár a ku-
rátor interpretációjával (azzal, hogy 
a „démonizált reprezentációs for-
mát” felülírta a menekültekkel való 
hétköznapi találkozás) nem teljesen 

értek egyet, maga a munka jól de-
monstrálja a művész kézjegyét, a mo-
dellek és tárgyak léptékváltásából, il-
letve a valóság és a „valóságmások” 
(modellek, makettek) különbségéből 
adódó feszültséget és az ironikus lá-
tásmódot. Ezt a gunyoros nézőpontot 
példázza a Harry herceg afganisztáni 
szolgálatának „tisztelgő mű”, a Mi fi-
aink egyike című installáció az óriá-

si tejsavós dobozzal, a playstation-
konzolon landoló apró helikopterrel 
és a valódi trópusi sisakkal, vagy a re-
pülőgépmodell „nem rendeltetéssze-
rű összeszereléséből” kibomló harci 
„darázsmaszk”. 

Két mű a média, a modell és a való-
ság viszonyára fókuszál. A 2007-ben 
készült Föld alatti csempészet Gázá-
ban című munka a Reuterstől átvett 
szemléltető ábrán, egy sablonos, ma-
gyarázó eseményrajzon alapul; ezt 
a modellvázlatot építette meg a mű-
vész háromdimenziós makettként. 
A valóságtól egyre távolodó „kép”, 
a modell egyszerre próbálja vissza-
csempészni a valóságot a műbe (apró 
palesztin propagandaplakátokat ra-
gaszt az egyik falra) és játékosan kiik-
tatni azt (vattából készült robbanásfel-
hő). A Hírek kaleidoszkópja a „hírek és 
a média világát úsztatja egybe a mili-
táns képzelet képeivel” oly módon, 
hogy a művész a homokzsákot formá-
zó újságtömbök (remittendakötegek) 
közötti „lövészárokba” ágyúként 
az égre meredő óriási kaleidoszkópot 
helyez. 

A mű általános kritikai értelmezése 
(a médiában közölt „tények” és a való-
ság közötti nem feltétlenül szoros kap-
csolat) itt azonban humoros gellert 
kap. Csak úgy nézhetünk bele a szí-
nes hírmátrixba, ha helyet foglalunk 
egy Magyar Narancsokból álló újság-
kötegen – nem hiszem, hogy Cerevka 
felfogta, mit is jelent, ha Tamás Gás-
pár Miklós orcájára feszül a fenekünk. 
(Megtekinthető június 19-ig.) 

Dékei kriszta

Aranyozd be az életed (Gild your life) 
– hirdeti a szlogen Benczúr Emese új 
munkáinak egyikén, utalva a kon-
zum és a valóság gyakran finoman 
összemosolygó pillanataira. Az arany 
vásznon arany paszomántszalaggal 
kiírt – valójában kihagyásos techni-
kával felvarrt – szöveg máris a két al-
kotó, Marge Monko és Benczúr közös 
érdeklődésének egy szegmensét tárja 
elénk. A nő – mint tárgy és princípi-
um – sajátos vonzódását a vélt vagy 

valós értékekhez, az ezzel az igény-
nyel élő és visszaélő férfi viszonyát 
a nőhöz, és az ezt körülvevő konzum-
piac érzékenynek aligha mondható, 
manipulatív auráját.

Benczúr vonzódása az apácamun-
ka-szerű, minuciózus kézműves ter-
mékgyártáshoz – pályája kezdetétől 
ezek a kisipari technikák (hímzés, 
varrás, illesztgetés, ragasztás) jel-
lemzik műveit –, valamint a tarta-
lomváltáson áteső reklámszövegek-
hez kiváló kapcsolatot teremt az észt 
művésznő hasonlóan a világ semati-

kusságait új kontextusba helyező al-
kotásaihoz.

Mindketten a nőiség tárgyiassá té-
telét, a nőben megjelenő érzéki-érzel-
mi világot és az arra reagáló környe-
zetet vizsgálják – gyakran provokatív 
módon. Marge Monkónak 2015-ben, 
a Molnár Ani Galériában kiállított fo-
tósorozata a (női) hisztéria látványos 
és kiszolgáltatottságot teremtő gesz-
tusait vizsgálta szecessziós bécsi kör-
nyezetben. Most egy antwerpeni 

óra- és ékszerüzlet kirakatának nagy-
méretű c-printjén keresztül pillantha-
tunk be a mindig ismétlődő vágy és 
teljesítés láncába. A kirakati tárgya-
kat, ékszereket a háttérből egy női kéz 
igazgatja, a kéz – mely Monko egyik 
fontos motívuma – érzékien, még-
is tárgyilagosan érinti a tárgyakat. 
Vagy épp megrendelést teljesítve ki-
emel egy értékes órát a kollekcióból? 
Nem tudjuk, de mindegy is, a gesztus 
és a többi, fekete-fehér reklámújságok-
ból montírozott fotón megjelenő, ék-
szerrel feldíszített női kéz mozdulatai 

az igazán árulkodók. A férfi vágyának 
és a nő elfogadó mozdulatának tárgya 
a női kéz (Georg Simmel: A kacérság 
lélektana). Minderről Benczúr másik 
munkájában vall, de saját képi felfo-
gásban. Az egyformaság relativizmu-
sát érzékeltető művek az arany szö-
veg és az arany alap különbözőségére 
épülnek, miközben maga a hagyomá-
nyosan szakrális-mágikus szín elmé-
letileg azonos lenne.

Bun~uel 1967-es filmjének (A nap 
szépe) hősnője, a felső-középosztály-
beli úrinő (Catherine Deneuve) ele-
ganciája minden összetevőjét belső, el-
fojtott vágyainak rendeli alá. A bűvös 
erejű tárgyak és az arany mint a töké-
letesség jelképe alásüllyednek az érzé-

kiség bugyraiba. Benczúr és Monko 
jelzésszerűen felvillantja mindezt: 
„Semmi sem ugyanolyan” – mondja 
Benczúr. „Semmi sem úgy történik, 
ahogy látjuk” – mondja Monko.

Eszközeik tárgyilagosak, de tekinte-
tük a felszín alá néz. Látszólag puritán 
és fegyelmezett munkáik viszonyokat, 
érzelmi rétegeket, belső elkötelezett-
ségeket és vágyakat rejtenek – a nőről, 
a férfiról, a kapcsolatokhoz és a bomlá-
sukhoz vezető utakról. (Megtekinthe-
tő szeptember 16-ig.)
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Lehetnek-e
…akadémikusok az avantgárd művészek, és lehetnek-e avantgárdok 
az akadémikusok? A két kérdésre jó eséllyel valószínűleg csak azonos vá-
lasz adható – vagy kétszeres nem, vagy kétszeres igen –, mert különben 
növeljük a bajt. (Az olyan kitérő reflexiók, hogy „kivételes esetben”, vagy 
„időlegesen”, alkalmatlanok a kérdés megvilágításához vagy megnyugtató 
tisztázásához.) Ha határozottan és kissé elhamarkodottan kettős nemmel 
válaszolunk a felvetett problémára, rögtön felmerül a kettős igen kételye 
is – és ha fontolóra vesszük a lehetőségeket, illetve mérlegeljük az ún. való-
ságban tetten érhető jelenségeket, akkor azt mondhatjuk, hogy nem min-
den alap nélkül. Mert a regionalitás szempontja szerint és a szerepjátszás 
szintjén – elvégre az ún. valóság igazol – indokolt az igen-igen válasz is.

De adható-e azonos válasz a két, egymástól gyökeresen eltérő jellegű, egy-
mással éles ellentétben álló, különböző sajátságosságok által meghatározott 
szférával vállalt közösségvállalás indítékainak és megnyilatkozásainak meg-
ítélésére? Közös jellemzők, azonos specifikumok nevezői fölé rendelhető-e 
egyszer az akadémia, máskor meg az avantgárd? Nyilvánvalóan nem, vagy ha 
mégis, akkor csak a látszatok és hazugságok világában, merthogy nincsenek 
közös jellemzők és specifikumok. Mert az akadémia maga a beérkezettség, 
az avantgárd meg a karrier nagy ívben való leszarása; az akadémia a konven-
ció, az avantgárd a konvenciótagadás; az akadémia a hivatalosság, az avant-
gárd a függetlenség; az akadémia a behódolás a hatalomnak (finomabban: 
együttműködés), az avantgárd az autonómia; az akadémia a biztos lépések 
közege, az avantgárd a merész kockázatvállalásoké; az akadémia a megfele-
lés, a konszenzus, az avantgárd a szembenállás, a konfrontáció; az akadémia 
a fészekmelegség, az avantgárd a kivert kutya érzet; az akadémia a bevált 
metódusok és a kiszámítottságok jól ismert világa, az avantgárd a kockázat-
vállalásé és az ismeretlen szférák felfedezéséé. Ezért hát egy akadémikus nem 
lehet avantgárd, és egy avantgárd nem lehet akadémikus. És mégis: a mes-
terségesen kialakított és megszilárdított kulturális-művészeti rendszerekben, 
a manipulációk világában igenis lehet, merthogy ezekben a közegekben bár-
mi megtörténhet. De úgy lehet, hogy ez a levés egyszersmind megsemmi-
síti mind az áporodott akadémikus, mind a hiteles avantgárd pozíciókat és 
kezdeményezéseket. Itt állnak ebben a pusztaságban, egymás hiteltelenítői.

Meg kell vizsgálnunk azt az aspektust is, hogy van-e a két szféra között át-
menet. Hogy megjelölhető-e: eddig ez, azután pedig az. Vagy egy nagy, erős 
fal magasodik a kettő között? Olyan fal, amelyet viszonylag könnyedén, finom 
rugózással át lehet ugyan lépni, de aztán nincs visszaút. Az átlépés ugyanis 
egyfajta árulás is egyben. A jelenségek azt igazolják, hogy az avantgárdokból 
lesznek akadémikusok (bár közben egyfolytában azt hangoztatják, hogy ők 
tulajdonképpen avantgárdok), de az akadémikusokból már sohasem lehetnek 
avantgárdok. Ebben a folyamatban már nemcsak a gyanú éled fel az objekti-
vitás és a hitelesség szempontjából, hanem érvényre jut a folyamat egyenes 
következménye: az öncáfolat, illetve az önmegsemmisítés is. Az avantgárdok 
akadémikusokká válása tulajdonképpen tiszta ügy, egyszer lehetséges fordu-
lat. Az út vége. A beérkezés. A jól végzett munka jutalma. Az átváltás-átvál-
tozás pillanata azonban nehezen megragadható, mert ez nem is egy pillanat, 
hanem valamilyen átmenetiség állapota, amelynek jellemzője a lappangás. 
Olyan, mint egy rejtélyes, hosszan a szervezetben bujkáló betegség, amely 
aztán végül mégiscsak kitör. De itt aztán nincs esély a gyógyulásra. 

Az akadémikussá vált avantgárdok büszkén tekintenek vissza egykori 
avantgárd önmagukra, de ugyanezen büszkeség tölti el bensőjüket, ha arra 
gondolnak, hogy ők már akadémikusok, és elnyertek egy rakás plecsnit, 
amelyeket egymás között, egymásnak osztottak, osztanak ki. (Ennyi idő 
után sem tanulták meg: minden plecsni valójában azt jelzi, hogy valamit 
nagyon elrontottak.) Az önutálat – mint az erkölcsi indokból elkövetett ön-
főbelövés – napjainkra teljesen kiment a divatból. Sokat vesztünk ezzel.

Végül fontos megvizsgálandó és eldöntendő kérdés, hogy az avantgárd 
művész maradhat-e – ellenállva minden csábításnak, befolyásnak – avantgárd 
művész mindhalálig. És a művészettörténeti analógiák azt jelzik, hogy ritkán, 
kivételes esetben igen, és ebben sokat segíthet a pénz utálata és a korai halál. 
Az avantgárd létezés nem elhatározás, nem alkotói döntés kérdése, hanem 
a művészi egyéniségből, sorsból, alkotói indíttatásból eredő sajátosság, ame-
lyet az avantgárd művész alkotása, életműve determinál és hitelesít. Erősnek 
és cinikusnak kell lenni, ennyi az egész. (És nem árt némi, hivatalosan fel és el 
nem ismert tehetség és szerencse sem.) Az utókor, hja, az utókor.

Csók: István

Radovan Cerevka: Őrjárati zűr, 2015
tárgykollázs

Molnár Ani Galéria, Budapest

A nap szépe(i)

Trafó Galéria, Budapest 

Militáns modellek

Marge Monko: Window #1, 2014
pigment print 39, 100×100 cm
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Benczúr Emese: Gild Your Life, 2014
vegyes technika, 56×265 cm
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Kiállítás – Hír

Trapéz Galéria, Budapest

Káosz a rendben
Iza Tarasewicz És hamarosan a zűr-
zavar című kiállításában nemcsak 
egymás mellé rendelődik, de szerves 
egységet képez zűrzavar és rend, élő 
és élettelen, anyag és tárgy. Bencsik 
Barnabás kurátor jó érzékkel rakta 
össze a kicsi, white cube-szerű terek-
ben azokat a munkákat, amelyek – 
a kiállítás címével korrelálva – fino-
man rajzolják ki a művészetelmélet 
évezredes dilemmáinak és egy fiatal 
alkotó egyéni koncepciójának ívét. 

A két teremben a térbe applikált 
fekete gumikötél, illetve a térben el-
helyezett vázlatok, grafikák és ins-
tallációk két szinten hozzák létre 
a kiállítás narratíváját, mely szintek 
azonban reflexív módon találkoz-
nak egymással és alkotnak egészet. 
A kanyargó, gumiból és kaucsukból 
készült fekete kötél egy önmagába 
visszatérő labirintust és a labirintus 
metaforáját is létrehozza, miközben 
ellenállhatatlan vágyat ébreszt a láto-
gatóban, hogy kövesse a kötél felkí-
nálta nyomot. A hurkok és csavarok 
ellenére ugyanis a fekete kötél az elté-
vedésbe kódolt megérkezést is jelen-
ti. A labirintus kulturális képzetének 
antik vonatkozásait erősítik a kiállí-

tott szobrok és installációk anyagsze-
rűségének értelmezései is. Ahogyan 
a kurátori szövegben olvasható: „Az 
ókori klasszikus filozófia egyik leg-
inspirálóbb hagyatéka az atomisták 
világmagyarázata, mely szerint az ér-
zékelhető valóság anyagi realitása 
az öröktől fogva létező, tovább nem 
osztható elemi részecskékből, az ato-
mokból áll össze.”

A kötél nemcsak a labirintust jelen-
ti, hanem számtalan egyéb asszociá-
ciót is életre hívhat, a dzsungelben 
fonódó indáktól kezdve a legkiszol-
gáltatottabb házimunkáig. A jelenté-
sek sokfélesége a kiállítás értelmezésé-
nek egyik sarokpontja lehet. A térben 
megjelenő anyagok – a gumi, a kender, 
a só, a kaucsuk vagy a vászon – ugyan-
is a „természetes” és a „mesterséges” 
fogalmainak distinkciójára hívják fel 
a figyelmet. Miközben a só az egyik 
legalapvetőbb, a természetben ezerfé-
le formában megtalálható anyag, a be-
lőle készült, csigavonalakból összeálló 
szobor nagyon is emberi beavatkozás 
eredménye. 

A művész egy korábbi kiállítá-
sáról készült, Clinamen című ka-
talógusban olvasható tanulmány 
nem véletlenül hivatkozik Marshall 
McLuhan kanadai médiateoretikus-
nak az Understanding Media (1964) 
és a The Global Village (1989) című 
köteteiben is olvasható, ismert el-

méletére, mely szerint minden, amit 
médiumnak nevezhetünk, bizonyos 
értelemben az emberi test kiterjesz-
tése, vagyis a médiumok metaforái 
a testben is megtalálhatók. Eszerint 
az önmagáért lévő anyag nemcsak 
önmaga hordozója, hanem önmaga 
kiterjesztése, elgondolhatósága és el-
beszélhetősége is. A művészet médiu-
mának anyagszerűségével a művész 
mintha a természetes rend megbon-

tására tenne kísérletet, hogy aztán 
újrakódolva az anyagszerűség kritéri-
umait egy másik, maga által létreho-
zott esztétikai rendbe illessze vissza. 
Az anyagszerűség nemcsak a formák-
ban, a csigavonalakban, egyenesek-
ben és görbékben, de az esztétikai 

koncepcióban, ideoló giai és szelle-
mi vetületeiben is jelentős. Ha min-
den részekből áll, mely részek egy 
adott pillanatban egyedi és struk-
turális egészet alkotnak, úgy nincs 
is értelme arról beszélni, miből vál-
hat konstrukció – minden anyag hat 

a másikra, és minden elképzelés egy 
másikat hoz létre.

Nemcsak az antik filozófiákban, 
de Leibniz monászaiban, a felvilágo-
sodás után új értelmet nyerő termé-
szettudományos kísérletekben vagy 
a biokibernetikus tér művészeti fel-
használásának elméleteiben is tet-
ten érhetők ezek az elgondolások, 
amelyek a művészeten kívül a való-
ság, az illúzió és konstrukció meg-
értésének stratégiái is lehetnek. 
Az 1970-es években, a közhelyesen 
„posztmodern állapotnak” nevezett 
korszellemre reagáló, monumentális 
land art alkotások – például Robert 
Smithson Spiral Jetty című munká-
ja – azt a kérdést feszegették, hogyan 
lehet művészeti céllal beleavatkozni 
a természet rendjébe, s amennyiben 
ez lehetséges, a felmerülő következ-
ményeket mennyire határozza meg 
az anyag, és mennyiben a művész. 
Mintha ugyanez a gondolat köszön-
ne vissza Tarasewicz gumiból, sóból, 
szerves és szervetlen anyagokból ké-
szült munkáiban is. Nemcsak rend és 
káosz, természetes és mesterséges, ha-
nem esendő és örökkévaló fogalmai-
nak párharca ez. Az idők végezetéig 
esztétikai bizonyosságot adó műalko-
tás eszménye és a lebomló, alsóbb ren-
dű anyagok mulandósága, vagy meg-
fordítva: a természet örök rendje és 
az ember által létrehozott rendszerek 
végessége ütközik egymásba az apró, 
pasztellszínű szobrokban és a végte-
lenségüket jelképező, önmagába visz-
szatérő fekete kötélben. A látogató 

az anyagokban és a képekben, a rend-
ben és a zűrzavarban, a végesben és 
a végtelenben egyaránt a megértés 
és a darabokra széthulló örökkévaló-
ság megismerésének lehetőségét kap-
ja meg. (Megtekinthető június 17-ig.)

Hermann veronika

Iza Tarasewicz kiállítása, Trapéz Galéria, 2016

Iza Tarasewicz: Terrain, 2016 és Rates, 2014
fém, vászon, műanyag, só, változó méret

Iza Tarasewicz: Arena, 2014–2015
50 méter kézzel készült kötél, kender, kaucsuk
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Új vezető kurátor a ModEM-ben
Kónya Ábel képzőművész, a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium tanára 
a MODEM új vezető kurátora. Mint azt a bemutatása alkalmával tartott sajtó-
értekezleten közölte, 2017-től évente legalább egy kiemelkedő tárlaton olyan 
nemzetközileg jegyzett, népszerű művészek munkáit tárják a közönség elé 
a MODEM-ben, amelyek a tágabb régióban is vonzóvá teszik a debreceni mű-
vészeti központot. Az Antal–Lusztig-gyűjtemény újabb kollekcióját szokatlan 
aspektusból bemutató GÉM/GAMEkapocs című kiállítás június 4-én nyílik, 
kurátora Nagy T. Katalin.

Capa-nagydíj: kihirdették az idei finalistákat
Fátyol Viola Ha van szíved, neked is fáj, amit velem tettél; Ficsór Zsolt Soroksár 
és Timár Sára Erzsébet Kultúrház című projektjét díjazta 500 ezer forintos 
ösztöndíjjal a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíj zsűrije, amely a három 
jelölt közül októberben hirdeti ki az elismerés 2016-os nyertesét. Az ötmillió 
forint összdíjazású Capa-nagydíjat a magyar fotográfia területén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó alkotók munkájának elismerésére 2014-ben alapította 
a Capa Központ.

Átadták a FuNdAMENtA – AMAdEus Alkotói Ösztöndíjakat
Kolozsvári Viktória festőművész hallgató és Getto József szobrászművész hall-
gató a FUNDAMENTA – AMADEUS alkotói ösztöndíjpályázat idei díjazottja: 
egy tanéven keresztül mindketten havi 75 ezer forintnyi juttatást kapnak. 
A kisalkotói ösztöndíj-pályázat nyerteseként Sárkány Balázs, Brezony Csilla, 
Novák Kata, ódor Bence István és Görözdi Rita egyszeri 125 ezer forintos, 
a plakát és a meghívó tervezője, Bocsi Éva tervezőgrafikus hallgató pedig 80 
ezer forintos elismerésben részesült.

Különleges kályhagyűjteményt vett a magyar állam 
Nemzetközi viszonylatban is az egyik legértékesebb öntöttvas gyűjte-
mény került a magyar állam tulajdonába. A több mint ötszáz darabból álló 
gyenesdiási kollekciót a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vásárolta 
meg. Az anyag, melynek megszerzésére a kormány döntése alapján került 
sor, többek közt neogótikus kályhákat, füzérmintás oszlopkályhákat, csipkés 
burkolatú mesefigurás huzamkályhát, török–magyar párviadalt bemutató 
timpanonos kályhát és egyéb mestermunkákat tartalmaz. 

Új igazgató az Art dubai élén
Myrna Ayad, aki tavalyig a Canvas magazin szerkesztője volt, és rendszeresen 
publikált a közel-keleti művészet témájában, váltja Antonia Carvert az Art 
Dubai élén. Carver a nonprofit Art Jameel Foundation (a Közel-Keleten aktív 
Abdul Latif Jameel Group iniciatívája) igazgatója lesz. Hat évig tartó vezetése 
alatt a vásár a helyi és a regionális művészet elismert rendezvényévé vált. Ayad 
ezzel azoknak az újságíróknak a szűk, ám illusztris táborához csatlakozott, 
akik vásárokat vezetnek: Marc Spiegler és Noah Horowitz az Art Basel, Ben 
Genocchio az Armory Show élén áll.

A Műértő júniusi kiállításajánlója
Budapest Galéria / Komoróczky Tamás: Logos, Tekhnos, Textos, 

Videos, Audios, Lajos, június 19-ig
Chimera Project / Perneczky Géza: Post Infinite, július 10-ig
Faur Zsófi Galéria / Katerina Belkina: Paint, június 10-ig
Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre / Chiharu Shiota: Emlékeső, 

október 16-ig
Inda Galéria / Szász Lilla: Káprázat, július 1-ig
Ludwig Múzeum / Szenvedély. Rajongás és művészet, június 26-ig
Ludwig Múzeum / Rock/tér/idő, június 26-ig
Trafó Galéria / Radovan Cerevka: Vad modellek, június 19-ig
Trapéz / Iza Tarasewicz: És hamarosan a zűrzavar, június 17-ig
Várfok Galéria / Jovanovics Tamás: Éj-mélyből fölzengő, június 18-ig

A munkatársak javaslatainak összesítése, ábécésorrendben.
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Kiállítás

(folytatás az 1. oldalról)
A világ nagy múzeumai sorra veszik 
át a Victoria & Albert Museum által 
összeállított David Bowie-kiállítást, 
amely nem pusztán egy popsztár 
gazdag ruhatárát, hanem a korsza-
kokon át ívelő kulturális hatáso-
kat és irányvonalakat is bemutat-
ja. Chao s to Couture címmel pedig 
2013-ban a New York-i Metropolitan 
Mu seum állított emléket a punk-
nak. Azzal, hogy a hétköznapi öltöz-
ködés és közízlés referenciák nélkül 
kezdte használni a punkelemeket 
és az irokézfrizura-mutációkat, épp 

az a stílus vált elfogadott, mindenna-
pi környezetünké, amely a legjobban 
tiltakozott a kispolgári társadalom-
ba való beilleszkedés ellen. Vivienne 
Westwood fia, Joseph Corre novem-
ber 26-án készül nyilvánosan eléget-
ni 5 millió font értékű punkrelik-
via-gyűjteményét, mert II. Erzsébet 
2016-ot a punk évének nyilvánítot-
ta. De a konzumtársadalom a király-
nőtől függetlenül is jól láthatóan „el-
fogyasztotta” a punk jegyeit azzal, 
hogy beemelte ezeket az elitkultú-
rába. Ideje tehát újradefiniálni a ma-
gas- és az alacsony kultúra, a hiva-

talos és az underground fogalmak 
viszonyát.

Az 1950–1960-as években történt 
az a változás, amely a fiatal generá-
ciót célozta meg új fogyasztói célcso-
portként. A rock and roll és a popzene 
térnyerését az idősebb nemzedékek 
nem nézték jó szemmel, hiszen az fi-
gyelmen kívül hagyta ízlésvilágukat. 
A fiatalok öltözködésben, zenében és 
társadalmi elképzelésben is igyekez-
tek magukat megkülönböztetni elő-
deiktől, akiknek az életmódját nem 
akarták követni. Az új példaképek 
a popsztárok lettek: teljes odaadással 

lehetett rajongani értük, a koncerteken 
tömegesen sikítozni és elájulni – min-
den szülői intelem ellenére. A sztárok 
képei kerültek a magazinok címlap-
jára, és az ő zenéjük szólt a rádióból. 
Erre érzett rá időben Andy Warhol, 
aki szimbióta grafikusként dolgozott 
együtt a popsztárokkal. A róluk készí-
tett, jól eladható termékként kezelt szi-
tanyomatok neki is meghozták a sztár 
kiváltságos státuszát. A popsztárok 
maguk is a fogyasztói társadalom ter-
mékeivé váltak azzal, hogy lemezei-
ket piacra dobták, és azok eladásából 
és a jogdíjakból éltek – és élnek ma is. 
Nem véletlen, hogy ezekben az évek-
ben mind Warhol, mind Malcolm 
McLaren – az angol punk szülőatyja 
– munkásságában szignifikánsan jele-
nik meg a pénz motívuma. McLaren 
számára a Szituácionista Internacio-
nálé volt a követendő példa, amelynek 
szerteágazó társadalmi hatásmecha-
nizmusa előképként szolgált az angol 
punk és a Sex Pistols koncepciójának 
megalkotásához.

A kiállítás közel 200 művet mutat 
be, amelyek nagy része ismeretlen 
a magyar közönség előtt. Sok látvá-
nyos, magánmitologikus, lezárult és 
korszakokon átívelő gondolat ölt tes-
tet. Közülük Ming Wong szingapú-
ri művész munkássága az identitás 
kérdésével, közelebbről a gender és 
transgender kérdésével foglalkozik. Ő 
maga is rendszeresen alakul át nővé, 
vagy női popsztárrá. A keleti kultúrá-
ban ennek mély hagyományai vannak 
– például amikor az operákban férfi-
ak játszották a női szerepeket. David 
Bowie koncertjein is használta a ja-
pán színházakban szokásos gyorsöl-
tözködést, és így váltogatta személyi-
ségeit a színpadon. Az Apokaliptikus 
pop idol című művében Ming Wong 
Bowie-ról emlékezik meg, akinek ér-
deklődésében a keleti kultúra min-

dig a középpontban állt. Wong videó-
ján látható, hogy Kínában Bowie nem 
tudott bejutni egy opera próbájára, 
de a videotechnikának köszönhető-
en virtuálisan sikerült megteremteni 
a kapcsolatot Bowie koncertje és a kí-
nai operaelőadás között. David Bowie-
ra még Németh Hajnal Imagine War 
című munkájában is találunk utalást, 
ahol a dalszövegekben módosított egy-
egy szóval megváltoztatta a zene és 
szöveg összefüggéseit is.

Raymond Pettibon grafikáit eddig 
lemezborítókról, vagy a hamarosan 
Magyarországra látogató Red Hot Chi-
li Peppers Monarchy of Roses című 
számának videoklipjéből ismerhet-

te a nagyközönség. Pettibon bátyja, 
Greg Ginn alapította a Black Flag nevű 
punkzenekart, ahol kezdetben ő basz-
szusgitározott, és ő tervezte a zenekar 
logóját és lemezborítóit is; ezek ott van-
nak a kiállított tárgyak között. Nagy 
sztár Keiichi Tanaami, a II. világháború 
utáni japán művészet kiemelkedő alak-
ja, tőle az Oh Yoko! című munka került 
a tárlatba. Tanaami 1967-ben járt elő-
ször New Yorkban, ahol Warhol művé-
szetében és érvényesülési módszerei-
ben meglátta a fogyasztói társadalom, 
a művészet és a design összefüggé seit, 

és saját alkotói mechanizmusára is-
mert. A pszichedelikus pop műfaj nagy 
öregjének tekinthető, aki lemezborító-
kat tervezett a Monkeysnak és a Jeffer-
son Airplainnek. Az Andy Hope 1930 
művésznevű alkotó Frank Zappa ikoni-
kus bajuszának és szakállának jelként 
értelmezését helyezi cizellált képkeret-
be, ezzel Zappa zenéje előtt tiszteleg-
ve Salvador Dalí bajuszával is párhuza-
mot von.

Meglepetésként érhet Joris Van de 
Moortel Wax on! című objektje. A két 
egymásra helyezett, beszakadt Mar-
shall hangfal két rugós Fender kábel-
lel, viasszal szinte a felismerhetetlen-
ségig lecsurgatva áll a térben. Egy 
zenei performansz során született, 
ahol az alkotó addig locsolta forró 
v iasszal a hangfalakat, magát is több-
ször megégetve, amíg a zenét fogság-
ba nem ejtette. A mű – az alkotó többi 
munkájával együtt – az 1960-as évek 
Flux-koncertjeinek hagyományait 
eleveníti fel.

A kurátor egyik kedvence Via 
Lewandowsky objektje: a hetvenes 
évekből származó kazettás magnó, 
amely ha „megérzi” a jelenlétün-
ket, kinyílik, és kis koncertszínpad-
dá alakul. Színes fényekkel vegyített 
füst árad belőle, miközben a Guns N’ 
Roses Don’t Cry című számát halljuk. 
A mű visszavisz minket az időben, 
és nosztalgiával emlékezik a nagy 
rockzenekarokra és a koncertek han-
gulatára. Aktualitását az adja, hogy 
a Guns and Roses éppen újraéled. 
Axl Rose énekesről már rég lemon-
dott a közönség, de most a Guns N’ 
Roses mellett az AC/DC-ben is front-
emberként láthatjuk viszont. Jól érzi, 
hogy a nagy sztárok korszaka a vége 
felé közeledik; erre Lemmy Kilmister, 
David Bowie és Prince halála is fi-
gyelmeztet. A stadionokat már csak 
a nagy „öreg” zenekarok tudják meg-
tölteni, mert a fiatalok fogyasztói szo-
kásai lokálisabb, személyesebb csa-
tornákra váltottak, és a popzenében 
is a saját korosztályukat keresik.

A Ludwig Múzeum a Passion és 
a hozzá kapcsolódó magyar Rock/
tér/idő című kiállítással az aktuális, 
globális művészeti diskurzus trendjei-
hez csatlakozva lehetőséget teremt 
a kortárs kultúra fogalmának intéz-
ményes újradefiniálására Magyaror-
szágon. (Megtekinthető június 26-ig.)
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Ellenkultúra, rajongás, fogyasztás

Ming Wong: Apokaliptikus pop idol, 2015
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XIX. ÉVFOLYAM – 6. SZÁM

Változás. Állandóság a változásban. Identitáskeresés. Kirekesztés. Magány. 
Mikroközeg. Kimondott és sejthető. Titkok, individuális és kollektív narra-
tívák. Három figyelemfelkeltő kiállítás.

Bulcsú utca 21/a
Ungváry Rudolf Egy bérház élménye 1944/1945 fordulóján című írásából ki-
derül, hogy Kósa Gergely lakhelye – annak ellenére, hogy a II. világháború 
idején a 21/b-vel együtt ezt a házat is kijelölték az összeköltöztetendő zsidók 
számára – elhelyezkedésének és az Angyalföld déli határán élők „összetételé-
nek” köszönhetően a béke szigete volt, ahol senkit sem ért atrocitás. A művész 
nagyszülei 1956-ban kerültek a Bulcsú utcai lakásba, társbérletbe az egykori 
építtető, Glasner Ede pék- és cukrászmester vagyonát vesztett leányához, Pi-
roska nénihez. Szülei jelenleg is ott élnek, de ő sem költözött messzire, a tetőn 
található egykori mosókonyhában rendezkedett be. Kósa születése óta ebben 
a miliőben mozog, munkái szorosan kapcsolódnak a házban lakók elbeszélései-
hez. Annak ellenére, hogy fontosak számára zsidó gyökerei, az épületet nem 
csupán csillagos házként közelíti meg; az értelmezés kereteit tágítva a lakók 
személyiségére, egymáshoz és a múltjukhoz való viszonyulására koncentrál, 
még az 1932–1946 között itt élt Kassák Lajosnak is legfőképp férfiattitűdjeit 
vizsgálja. Kósa két szerepben jelenik meg a történetben: egyrészt bennszülött 
(beavatott), másrészt nyomozó (voyeur), aki emlékezetmorzsákból, az enyészet 
tárgyaiból, olvasmányélményeiből és kutatómunkája során szerzett anyagokból 
(régi fényképek, hangfelvételek és memoárok) rekonstruálja a múltat, miközben 
megteremti saját identitását. A gang, legtöbb képének domináns motívuma, 
nem csupán térépítő elem vagy „közlekedő”, hanem a közösségi élet színtere és 
az állandóság vizuális kivetülése, mint a frottázsok, melyek magukba olvaszt-
ják a régi járólapok mintázatát. Kósa munkáiban a folytonosság és az enyészet 
egyszerre egzisztál, a múlt és a jelen ilyesfajta keveredése fiktív térbe kalauzol 
minket, mintha a valóság és a képzelet mezsgyéjén állnánk. Első jelentősebb ön-
álló kiállításának koncepciója és megvalósítása is izgalmas, érdemes megnézni. 
(2B Galéria, megtekinthető június 17-ig.)

Káprázat
Szász Lilla hasonló munkamódszerrel dolgozik, mint Kósa. Nemcsak doku-
mentarista jelleggel regisztrálja az általa választott közeget, oly módon fotóz 
egy adott közösséget, hogy részévé válik ő maga is. Nem minősít, nem provo-
kál, nem politizál, nem kényszeríti előre megrendezett helyzetekbe fotóala-
nyait. Megéli a velük töltött időt, beleolvad a szituációkba, spontán módon, 
közösen, „real time”-ban alkotnak, alakítják a történeteket. Ezek a fotók nem 
kizárólag a nagyközönség részére készül-
nek, a feldolgozás, az önmeghatározás esz-
közei. A munkafolyamat során az alkotó és 
a modellek kérdéseket tesznek fel önma-
guknak, egymásnak, majd megválaszol-
ván azokat, elhelyezik a jelenben a múltat, 
és fordítva. Szász tudatosan ösztönös, mint 
nagy elődei, Nan Goldin, Richard Avedon, 
Richard Billingham, Paz Errázuriz. Té-
mái egymásból építkeznek, egyik vonzza 
a másikat. Mindig kirekesztetteket választ, 
olyan egyéneket, akiket a körülmények for-
málnak csoporttá. A Bűvölet a mások előt-
ti feltárulkozást vizsgálja, mint Truman 
Capote Dazzle (Káprázat) című novellája, 
melyben saját, egész életét meghatározó 
élményét meséli el. Hosszú vívódás után el-
mondja legféltettebb titkát – lány szeretne lenni – egy mágikus képességekkel 
felruházott személynek, aki profán módon kineveti, megalázza. Jelen esetben 
Szász Lilla a kiválasztott, őt azonban nem mások elbeszélései alapján fogadják 
bizalmukba a nőiségüket megélő fiúk, illetve a Make up-ciklus homoszexuális 
párja, hanem önmagáért – azért, mert nem él vissza a helyzetével, érzékenyen 
kezeli feltárulkozásukat. A színre vitt átváltozás pedig, amint az ajánlóban is 
olvasható, nemcsak játékos performansz: a képeknek valóságteremtő erejük 
lehet. Mandi-sorozata egy halott vőlegényét negyedszázada gyászoló, édes-
anyjával és húga autista fiával élő, róluk gondoskodó, immár rokkantnyugdí-
jas, otthonról nehezen kimozduló, egykor tevékeny, a pornóiparban és az élet 
más területein is sikeres nő mindennapjaiba enged bepillantást. (Inda Galéria, 
megtekinthető július 1-ig.)

Black Rococo
Csáki Róbert néhány éve előszeretettel fest hagyományosnak korántsem 
mondható, Caspar David Friedrich, Monet és Watteau munkáira vagy a német-
alföldi-flamand festők mélybarna színvilágával fűszerezett „stíluskevercsére” 
emlékeztető tájképeket, nehezen kivehető, ködbe vesző, fátyolos vidékeket, 
melyeken felismerhetetlen objektumok és/vagy emberalakok, homályos szi-
luettek tűnnek fel. ösztönök, álmok, látomások, rejtőzködés, a múlt káprá-
zata, titokzatos jövő, romantikus elvágyódás és talány, színpad, díszletvilág, 
impressziók, ösztönök, szellemi vívódás, zarándoklat, időn és téren kívüliség. 
A képtérbe hatolva minden egyre sejtelmesebbé, tünékenyebbé válik, mintha 
álom és ébrenlét határán egyensúlyoznánk. Csáki képzeletbeli élményeit for-
málja képpé, arc nélküli, torz figuráiban álombeli önmaga kel életre. Kötődik 
a klasszikus hagyományokhoz, nemcsak a már említett festők, hanem Goya, 
Ingres, Gulácsy és Francis Bacon művészetéhez is, festményei ennek ellenére 
nem parafrázisok. Kiállításának címe – Black Rococo – találó, a rokokó korsza-
kot és ruhakölteményeket megidéző, elnagyoltságukban is dekoratív anyagok 
szürreálisan hatnak a mai környezetben, ahol a régmúlt olykor horrorisztikus 
árnyai kísértenek. (Art Salon Társalgó Galéria, megtekinthető június 30-ig.)

Kiállítás

Ha jól sejtem, a ma élő nemzedékek 
közt nem igazán létezik már olyan 
korosztály, amelyik ne táncolt volna 
Elvis vagy később a Beatles, a Stones 
(és hadd ne soroljam) zenéjére, még 
ha csak ifjabb korában is; vagy hall-
gatott volna jazzt, bluest, rock and 
rollt s bármi mást, ami ezeket követ-
te (punk, new wave, ambient, world 
music, drum and bass, rap stb.).

A Ludwig Múzeum ikerkiállítása 
most erre apellál: az egyik – Szen-
vedély. Rajongás és művészet – Né-
metországból érkezett, és nemcsak 
német, illetve Németországban élő 
művészek műveiből válogat, de Afri-
ka, Dél-Amerika, a Távol-Kelet s per-
sze az angolszász világ – és most za-
varba jövök, mert minek nevezzem? 
– rock vagy könnyű- és nehéz zene 
iránti rajongását is bemutatja. Illet-
ve nem mutathatja be, mert a téma 
hatalmasabb annál, még képzőmű-
vészeti vetületeit tekintve is, mint 
amit egy (bármilyen nagy és átfogó) 
tárlat képes bemutatni. Amit azért 
állíthatok ilyen határozottan, mert 
az elmúlt évtizedekben külföldön, 
de nálunk is számos ilyesfélét láthat-
tunk.

A párhuzamos anyag ezúttal a 
Rock/tér/idő című magyar váloga-
tás. Rock és képzőművészet kapcso-
lata mindkét oldal felől indokolható, 
mert amióta világ a világ, ugyanúgy 
léteznek rockrajongó, sőt akár zené-
lő képzőművészek, mint képzőmű-
vészetben is utazó rockerek. John 
Lennon, Syd Barrett vagy Ronnie 
Wood, sőt Brian Eno és Laurie An-
derson is képzőművészeti iskolák-
ba járva kezdett zenével foglalkoz-
ni. Ahogy nálunk az A. E. Bizottság 
nevű katasztrófa-zenekart is négy je-
les ifjú képzőművész, a Rock/tér/idő 
anyagában is bemutatott Bernáth/y 
Sándor, feLugossy László, Ef Zámbó 
István és Wahorn András alapította 
(Sírba visztek – a Bizottság a Műcsar-
nokba megy című kiállításuk 2011-

ben volt a Műcsarnokban; Műértő, 
2011. október). S persze arra is van 
példa, hogy az eredetileg zenével 
foglalkozó művészek fotózni, festeni 
kezdenek. Mint mondjuk Lou Reed, 
Patti Smith, Miles Davis vagy Fred 
Frith (aki az általa készített építészeti 
fotókat kottaként használva le is ját-
szotta), vagy a hazai szcénából – és 
most hadd hivatkozzak klasszikus, 
illetve kortárs zenével foglalkozó al-
kotókra – Szemző Tibor vagy a kö-
zelmúltban elhunyt Litván Gábor. 
Ujj Zsuzsi esetében pedig el sem le-
het dönteni, zenészről vagy képző-
művészről beszélünk, mert eredeti-
leg költőként (nem) indult, hanem 
a korábbi verseit csak első kiállításá-
nak megnyitóján és záróbuliján adta 
elő – akkor már énekelt dalok, art-
rock szövegek formájában.

Ha most a Rock/tér/idő kiállítást 
tekintem, ott Cseh Tamás az, akiről 
tudjuk, hogy képzőművészként (rajz-
tanárként) kezdte pályáját – akár-
csak két évtizeddel utána Tereskova 
(képzőművészként Nagy Kriszta x-T). 
Ugyanakkor a Németországból ér-
kezett válogatás éppúgy megengedi, 
mint a magyar anyag, hogy a kizáró-
lag képzőművészettel foglalkozó alko-
tók is hozzáadhassák ehhez a magu-
két, mint Ágnes von Uray (Szépfalvi 
Ágnes) és Szabó Eszter Ágnes vagy az 
1970-es évekből Hajas Tibor.

A két tárlat közül a berlini Künst-
lerhaus Bethanien válogatását mutat-
ták be előbb (2015 nyarán), de abban 
már benne voltak Németh Hajnal és 
Horváth Tibor művei, amelyek ezért 
most a Ludwigban is a német anyag-
ban szerepelnek. Így Készman József 
kurátor már a Christoph Tannert ál-
tal összeállított műtárgyegyüttes 
ismeretében válogathatta a hazai 
művészek munkáit – szerintem jó 
érzékkel. Jó érzékkel, mert abból 
a szempontból szabálytartóan, hogy 
ne kalandozzon túl messzire a né-
met bemutató paraméterein se idő-
ben, se műfaji, se alkotói összetéte-
lét tekintve, és mindezek arányait se 
engedje sokkal hosszabbra, se rövi-
debbre, mint amennyi e párhuzam-
ba belefér. Mert nem igazán működ-
ne a két kiállítás közötti párhuzam, 
ha Készman nem eleve erre töreke-
dett volna, hanem szabadon enge-
di fantáziáját. Mert annak ismereté-
ben, hogy e tekintetben mi mindent 
mutattak be a nemzetközi szcéná-
ban és nálunk is, csábító lehetőség 
lett volna teljesen máshova helyez-
ni a hangsúlyokat, vagy más megkö-
zelítésből kezelni a témát. Annál is 
inkább, mert a számba vehető anyag 
– hazai viszonylatban is – gyakorla-
tilag végtelen. Még a német kollégák 
által felvetett paramétereket megtart-
va is sokféleképp variálható lett volna 
a művek és művészek sora. Lehetett 
volna tőlünk drMáriás és Bada Dada 
(Tudósok), vagy Giorgio Soós Tamás 
(Art Deco), Bp. Szabó György (Bp. 
Service), Erhardt Miklós – hogy most 
tényleg csak néhány nevet említsek 
zenélő képzőművészeink közül. Vagy 
hogy Vető János (Nah Te), a legendás 
Trabant együttes szerzője, miért 
csak egy jelzésszerű Vető–Zuzu lap-
pal szerepel, miközben… Amire le-
het mondani, hogy drMáriás alig több 
mint egy éve állított ki a Ludwigban 
egy impozánsabb anyagot, ahogyan 
Baksa-Soós János (Január Herceg) is 
ugyanakkor – itt most csak egy fény-
kép utal rá a Cseh Tamás-anyagban. 
Azt sem vitatom, hogy a laikus kö-
zönség jó része nem érti ezt az uta-
lást, mert fogalma sincs róla, hogy 
Baksa-Soós, a Kex énekes-szerzője, 
a hazai alternatív rock megteremtő-
je, az együttes feloszlását követően je-
lentékeny képzőművészeti pályát fu-
tott be, s az talán még kevésbé ismert, 
hogy zenészként-képzőművészként 
miként inspirálta akár Vető–Zuzut 
vagy Lugossy Lacát és a Bizottságot s 
másokat, miközben – az elsők közt – 
Cseh Tamást.

Nem kétséges, hogy e kiállítást sok 
más névsorral is össze lehetett volna 
hozni. Ami éppen nem azt jelenti, 
hogy a Tannert-féle válogatás hazai 
párhuzamaként e verzió nem jó. In-
kább azt, hogy ez nem az egyetlen és 
kizárólagos megközelítés, miközben 

dőreség lenne valamiféle „legesleg-
jobban” gondolkodni. Ha ugyanis lé-
tezne ilyesmi, akkor az elmúlt évtize-
dekben – nálunk és külföldön – sem 
születik e témára annyi variáció. És 
a maga módján valamennyi lehet jó.

Mint itt például Ravasz András in-
teraktív hanginstallációja a fiókszek-
rényekkel az Artpool plakátgyűj-
teménye alatt: szenzációs! Ahogy 
Komoróczky Tamás videói vagy 
Csiszér Zsuzsi murális munkája is, 
miközben Nagy Kriszta és a többi-
ek műveit sem valószínű, hogy túl 
sokan ismerték korábbról, mi több 
– még ezt is megkockáztatom – Ha-
jas Tibor 1976-os öndivatbemutató 
című filmjét is inkább csak a szakma-
beliek (jóllehet már a Ludwig 2005-
ös Hajas-retrospektívjén is szerepelt, 
s a Youtube-on is elérhető). 2009-ben 
ez két részletben került fel a meg-
osztóra, majd 2012-ben egyetlen ne-
gyedórás filmként, és ezeket máig 
10-10 ezren látták. Ez első pillantás-
ra rengetegnek tűnhet ahhoz képest, 
hogy Hajasé experimentális mozi, de 
ugyanakkor kevésnek is, ha azt vesz-
szük, hogy ez a hetvenes évek egyik 
legkiemelkedőbb hazai mozgóké-
pes alkotása. Mert ha ezt az adatot 
Pipilotti Rist tíz évvel későbbi – és 
a német anyagban most szereplő – 
I’m Not The Girl Who Misses Much 
című munkájának youtube-os nézett-
ségével vetjük össze, azt 2008 óta 
266 ezren látták. Tudom, az összeha-
sonlítás millió sebből vérzik; az egyik 
film hosszú, a másik rövid, az egyik 
zenés, a másik nem, az egyik angol 
nyelvű, a másik nem, ráadásul mind-
kettőt sok más fórumon is láthatták. 
De bármilyen sánta is ez az összeve-
tés, arányait tekintve mégiscsak va-
lós lehet. És itt juthat eszünkbe, amit 
Sugár János képzőművész kollégánk 
mondott, hogy mindazokat a műve-
ket, amelyeket mi magunk nem is-
merünk és nem tartunk fontosnak, 
a külföld sem fogja annak tartani.

A két párhuzamos kiállítás arra 
tesz kísérletet, hogy tovább széle-
sítse a kortárs művészet iránt érdek-
lődők számát azzal, hogy egy ilyen, 
a lehető legtöbb nézőt és a legtöbb 
nemzedéket is megszólítani képes 
témához nyúl. Remélem, sikerül ne-
kik, hogy ezúttal olyan nézőket is 
behoznak a kortárs képzőművészet 
terébe, akik eddig csak a zenékre 
voltak fogékonyak. (Megtekinthető 
június 26-ig.)

várnagy tbb

Ludwig Múzeum, Budapest

Rock/tér/idő

Várnai Gyula: Filofónia, 1999
hanginstalláció

Ravasz András: Le patron est devenu fou, 
installáció, 1996–2016
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Kiállítás

Zero Galéria, Szombathely

Az alkotó nem pihen, emlékezik

Új Magyar Képtár, Székesfehérvár

Emberek – jelen nélkül

Még az 1990-es évek festészetéről 
írta Pittura/Immedia című tanulmá-
nyában Peter Weibel, hogy ma már 
a művészet modellje nem a primer, 
hanem a mediatizált, áttételeződött 
látvány. Azaz – például – nem a táj 
látványát festik meg, hanem a mű-
vészettörténet, a katalógusok, a fo-
tók és a komputer által látott tájat. És 
minden kép mögött ott van egy má-
sik kép is. Hogy a művészet modellje 
maga a művészet, a kortárs művészet-
ben igen népszerű attitűd (korábban 
inkább ugyanazokat a témákat ragoz-
ták többféleképpen), de az idézetek, 
megidézések valójában a romantika 
újdonság- és eredetiségkultusza után, 
a művész- és művészetmítosszal való 
leszámolásként terjedtek el.

Tóth Csaba 1991 óta készíti képin-
terpretáló sorozatát, amit saját beval-
lása szerint Arthur C. Danto A művé-
szet vége című 1983-as tanulmánya 

és az azzal szinte egy időben, 1984-
ben megjelent A művészettörténet 
vége című Hans Belting-írás inspirált. 
A sorozathoz a fekete keretet a „mű-
vészet halála” gondolat adja, bár nyo-
mott hagyott rajta a malevicsi örökség 
is. Danto tulajdonképpen nem is azt 
mondja, hogy nem lesz többé művé-
szet: szerinte csak egy bizonyos mű-
vészetfelfogásnak van vége. Tóth 
Csaba munkái úgy búcsúznak a mű-
vészet klasszikus korszakától, hogy 
festői gesztusa mégis leszámolás ez-
zel a gondolattal.

Mert mit csinál? Ő is kisajátít, má-
sol, megidéz. Utóbbi tekintetében Tót 
Endrével lehet párhuzamba állítani, 
aki a világban uralkodó képdömping-
re Blackout/Távollévő sorozatával ref-
lektált. A közismert képeket épp eltün-
tetésük által idézte fel a címben csak 
tetemre hívott, de nem látható látvány-
nyal. Tót szempontja a kollektív emlé-
kezet fontos képeinek bemutatása, míg 
Tóth a személyes emlékezet szempont-
jából fontos alkotásokat teszi másolása 
tárgyává, így reflexiója vállaltan szub-
jektív. Míg Tót mindig az idézett mű-
vek eredeti méreteivel dolgozik, addig 
Tóth mindent egy négyzetforma Prok-
rusztész-ágyába, pontosabban keretei 
közé szorít, ezért Memling és Vermeer 
apró képeit is fel kellett nagyítania. 
A megidézett művek színüket vesztik 
Tóth munkáin, monokrómmá válnak, 
rajtuk egy-egy görög kifejezéssel. Ezek 
a személyes választások szubjektív él-
ményét kifejező szavak, bár a néző szá-
mára mintha varázsigék is lennének, 
melyek kimondásával megelevenedné-
nek az előtte lévő képek.

Mindig is érdekelt, hogy – Danto ide 
vagy oda – Tóth Csaba vajon miért fes-
ti újra mások képeit. Ő nem a menny-
bemenetel vagy a gyöngymérege-
tés témáját festi, az ő szüzséje maga 
a Memling- vagy a Vermeer-festmény. 
A megidézés gesztusa a „művészet 
vége” attitűdbe illik, de a technével 
való brillírozás meg is cáfolja azt.

Az első publikált hamisítási törté-
net – amikor Michelangelo elásta Alvó 
Cupido című szobrát, majd antikként 
adta el az antik gyűjteményéről híres 
bíborosnak – nem az anyagi megkáro-
sításról szólt, hanem annak cáfolatáról, 
hogy tökéleteset csak az antikvitásban 
tudtak alkotni. Ilyen kihívást, játékot, 
szakmai hiúságot érzek Tóth Csaba re-
make-sorozatában is. Kettős játszmát 
űz: bár ott a koncepció, az eszmeiség, 
a festői szakmai kihívás felülírja. Képei 
láttán ezt a hiúságot talán elnézhetjük 
neki. (Megtekinthető július 15-ig.)

borDács anDrea

Elmosódó térben lebegő jelenések: 
egyszerre vannak és nincsenek. 
Szolnoki Szabolcs képei mintha lá-
tomások lennének. Látomások, mert 
az amúgy statikus jeleneteknek az el-
nagyolt, lazúros festésmód álomsze-
rű sejtelmességet kölcsönöz. A va-
lóság és a képzelet határán billegő 
történetekben a hangsúly a jelen nem 
lévő dolgokra kerül. A hiány többnyi-
re az ember hiányát jelenti, aki oly-
kor valahol azért mégiscsak ott van 
a képen, ám mégsem igazán látható. 
Noha a jelenetek alapvetően belső te-
rekben zajlanak, gyakori az állatok és 
a növények jelenléte. A Hivatal című 
képen például egy hatalmas növény 
virít az ügyintézők helyén. Ezeket 
az alapjaiban ember lakta, uralta te-
reket növények és állatok veszik bir-
tokba, és helyettesíthetik is az em-
bert.

Szolnoki festői alkatát, elmosódó 
technikáját Gerhard Richterrel, a Lip-
csei és a Kolozsvári Iskola alkotóival 
lehet rokonságba állítani, a hazai mű-
vészek közül pedig Szűcs Attilával 
és Herman Leventével. Szétszabdalt 
képmező tekintetében David Schnell 
és Martin Kobe hozható vele összefüg-
gésbe; utóbbi még a harsány színvilág 
tekintetében is. Szintén az említett két 
iskolával vonható párhuzam abban, 
ahogy a valóság és az álom, a reális és 
a szürreális elemek keverednek mun-
káin: A disznók lázadása című képen 
például egy modern lakásban nézelő-
dő malacok jelennek meg.

Egyik legizgalmasabb alkotása, 
a Dívány narrációért kiált. A tér nél-
küli (a falak, a síkok nincsenek jelöl-
ve) térben egy dívány, egy reflektor 
és kamerák várakoznak. Az eszkö-
zök képi metonímia módjára veszik 
át az emberek szerepét, antropomor-
fizálódnak. A központban a meghí-
vott vendég, azaz a piros kanapé ma-

rad, felé irányul a tettre kész kamerák 
figyelme. Máskor a ruhák kapják ezt 
a szerepet (Az utolsó kabát), mivel 
a ruházat az önkifejezés eszközeként 
kiválóan alkalmas valaki definiálásá-
ra, sőt itt a helyettesítésére is.

Szolnoki klasszikus festői műfa-
jokban gondolkodik: portré, zsáner, 

enteriőr, ám a XVII. századi holland 
festészettel ellentétben képei belső 
tereiben az életformát meghatározó 
tárgyak a festésmód következtében 
nem igazán láthatók. De nem is a ma-
guk konkrétságában fontosak, mivel 
Szolnokinál a látható és felismerhető 
tárgyak is inkább egy életérzést su-
gallnak, vagy egy félbehagyott narra-
tív jelenetet sejtetnek. A terek divatos 
bútorokkal berendezettek, domináns 
szerepet kapnak az ülőalkalmatossá-
gok és a növények: az emberek szere-
pét veszik át, s így mesélnek.

A portré műfajában Szolnoki az em-
bereket ruháikkal, öltözékkiegészítő 
tárgyaikkal helyettesíti. Ám ezek a he-
lyettesítések mégsem pótolják teljesen 
a hiányzó vagy nem látható szemé-
lyeket. Ez az üresség és hiány szoron-
gással tölti el a nézőt. A festő a testben 
jelen, de lélekben távol lévő személyek-
re mint zombikra vagy mint helyüket 
kereső, az „itt és most”-ból elvágyódó 
egyénekre tekint. Alakjai többnyire 
zárt térben maradnak. Képeire ok nél-
küli, magányos reménytelenség, az el-
vágyódás melankóliája telepszik.

Szoktak beszélni jövő nélküli embe-
rekről, és forgattak már filmet A múlt 
nélküli emberről is (Aki Kaurismäki). 
Szolnoki képein jelen nélküli szemé-
lyek vannak, akik mintha egy adott 
helyen volnának, ám valójában nin-
csenek ott. Valójában hol is vannak? 
Vannak-e valahol egyáltalán? (Megte-
kinthető június 19-ig.)

B. A.

A Júniusi Hetek ügyvezető bizottsága 
nagyszabású művészeti programot állí-
tott össze a Budapestre látogató hazai és 
külföldi vendégek számára, hogy meg-
győződhessenek róla, Magyarország 
a legnehezebb viszonyok közepette is 
változatlan lendülettel tölti be történel-
mi hivatását: védi a nyugati kultúrát s 
istápolja a nemzeti lélekben gyökerező 
hagyományokat. A műsor a kiállítások 
mellett szimfonikus koncerteket, ope-
rabemutatókat és népművészeti progra-
mokat tartalmaz. A Gyöngyösbokréta-
mozgalom színpompás felvonulást és 
több előadást is tart. Az eseménysorozat 
szervezésében részt vett a néhány hónap-
ja alakult Irodalmi és Művészeti Tanács, 
mely szervezet a kormányhatóság inten-
ciói és a művészeti élet között közvetít. 
Figyelme a művészet minden ágára kiter-
jed, kezében tartja a propaganda kérdését 

és a megcsonkított ország legyőzhetetlen nemzeti kultúrájának hirdetését. 
A Művészeti Tanács érdeme, hogy az idegenforgalom növelése érdekében 
létrehozott júniusi program egységes képet nyújt a magyar kultúráról. 
Az eseménysorozatot Hóman Bálint vallás- és közoktatási miniszter nyitotta 
meg június 6-án, a Szinyei Merse Pál Társaság Ernst Múzeumban rendezett 
kiállításának vernisszázsán.

szinyei társaság
Ahogy arra Tasnádi államtitkár megnyitóbeszédében rámutatott, az Ernst 
Múzeumban rendezett kiállítás a magyar képzőművészet fejlettségét bizo-
nyítja ország-világ előtt. Az Ernst Múzeum bemutatója a magyar festészet 
és szobrászat legjobb oldalát kívánja feltárni. A válogatásban nem a kísérle-
tezés, hanem a leszűrt értékek dominálnak, így sok műtárgy régi ismerős-
ként köszönt ránk. A társaság élő tagjai mellett elhalt kiválóságok, köztük 
Rippl-Rónai József, Perlmutter Izsák és a néhai nagymester, Szinyei Merse 
Pál képei kerültek a falakra. Aba-Novák Vilmost, Csók Istvánt, Fényes Adol-
fot, Vaszary Jánost kvalitásos vásznak képviselik. A szobrászati anyagból 
Kisfaludi Strobl Zsigmond, Pátzay Pál és Medgyessy Ferenc emelkedik ki. 
Érdekesség, hogy a tárlat összehasonlításra ad alkalmat egyes művészek 
elmúlt és mai korszakai között. (Szinyei Merse Pál Társaság kiállítása, Ernst 
Múzeum, megtekinthető volt június 6-tól.)

Párizs Budapesten
A Fränkel Szalon Párizs leheletét hozta el Budapestre. Júniusi kiállítása 
a modern francia festészetből ad kóstolót, mely nem reprezentatív, de így is 
hálásak lehetünk az ízelítőért. Bonnard, Braque, Chagall, Léger, Modigliani, 
Picasso és Utrillo nem művészetük legjavával vannak képviselve, hiszen egy 
szegény országba csak kisebb műveiket lehet elhozni, és azokat sem kocká-
zatmentesen. Még így is sokat megtudhatunk az impresszionizmus korát 
követő művészetről. A századforduló utáni művészeti forradalom új formákat 
keresve száguldott végig Európán, és hozzánk is eljutott – az irányzatok so-
hasem látott sokféleségét teremtve meg. A valóság hű megörökítése helyett 
a lélek kifejezése lett a jelszó. A Fränkel kollekciója már a festői forradalmak 
utáni higgadtabb, letisztult állapotot mutatja. Ha azonban a látottakat össze-
vetjük az impresszionizmus történelmivé érett korával, szembetűnő, hogy 
ennek a forradalomnak nincsenek Monet-jai, Renoirjai, hiányoznak a kima-
gasló egyéniségek; nagyobb az izgatottság, mint a művészi erő. (Modern 
francia festészet, Fränkel Szalon, megtekinthető volt június 6-tól.)

Rézkarcok és grafikák
A Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete hosszú szünet után jelentkezik 
a Nemzeti Szalon termeiben. örömmel láttuk Derkovits Gyula Dózsa-so-
rozatának lapjait, Erdei Viktor és Barcsay Jenő rokonszenves rajzait. Szőnyi 
István rézkarcai mellett tempera- és vízfestményeket is bemutat. Az egye-
sület az elmúlt években sokat tett a magyar grafika nemzetközi népsze-
rűsítéséért, bemutatóik Philadelphiától Hágáig sok elismerést szereztek. 
Az elmaradt anyagi sikerek ellenére a művészek munkakedve töretlen, 
és az Egyesület is serényen munkálkodik. Tagjait a művészetért való igaz 
lelkesedés és munkavágy fűzi egységbe. (Magyar Rézkarcoló Művészek 
Egyesülete, Nemzeti Szalon, megtekinthető volt június 7-től július 1-ig.)

Hazai modernek
A Tamás Galéria modern festőink kicsiny, de jól válogatott gyűjteményével 
kedveskedik a főváros júniusi vendégeinek. A Tamás-gyűjtemény darabjait 
láthatjuk, többek között Czóbel, Egry, Kádár, Kernstok és Szőnyi munkáit. 
Mindez jól kiegészíti a Szinyei Társaság és a Rézkarcolók kiállításait. Mai 
művészeinknek a párizsi festők mellett sem kell szégyenkezniük. Ha nem is 
rendelkezünk a formák és ötletek akkora változatosságával, mint a franciák, 
élményszerű bensőségben és őszinteségben jól megálljuk a helyünket. Az új 
magyar művészet tartalma és formavilága tekintetében is kezd a maga lábán 
járni; joggal lehetünk büszkék rá. Az élen haladó, egyéni stílusú mesterei 
műveit bemutató kicsiny, de választékos kiállítás is a hazai festőművészet 
magas színvonalát bizonyítja. (Modern magyar festészet, Tamás Galéria, 
megtekinthető volt június 7-től.)

csizmaDia alexa

1935. június

Magyar Iparművészet, 1935
Budapest idegenforgalmi  

plakátpályázata, Fassel Ferenc terve

Tóth Csaba: (Paruzia) – Apokalipszis alle-
gória, olaj, vászon, 130×130 cm, 1994

Szolnoki Szabolcs: Ágy és fal, 2012
akril, olaj, vászon, 100×80 cm

Tóth Csaba: (Agonia Sacra) – Minden dolgok 
vége, olaj, vászon, 130×130 cm, 1994
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Kiállítás – Interjú

Beszélgetés Havadtőy Sámuellel

Egy világpolgár hitbéli hitetlenségei
– Műveid a Kálmán Makláry Fine Arts budapesti galériájában láthatók, előt-
te pedig Milánóban, a Mudima-alapítvány kiállítótermében nyílt tárlatod.

– A Gino Di Maggio által életre hívott alapítvány 1989 óta működik. Ez 
a nonprofit intézmény rendelkezik az első olyan olasz galériával, amely ki-
fejezetten nemzetközi kortárs művészet bemutatásával foglalkozik. Rangját 
mutatja, hogy több kiállítást szentelt Joseph Beuys, Allan Kaprow, Piero 
Manzoni, Yoko Ono, Daniel Spoerri és Ben Vautier munkáinak – de a névsor 
ennél jóval hosszabb. A galériával való együttműködésem sokéves múltra 
tekint vissza, itt lehetőségem van a párévenkénti bemutatkozásra.

– Jelenleg kiállított műveid közös koncepcióra épülnek.
– A galéria alsó szintjére a keresztény stációkra utaló, egymást követő 

módon elhelyezett, csipkével bevont 14  ajtót állítottam, a haladási irányban 
saját portrémat imitáló kilincsekkel. A végén Pinocchio szobrával találja ma-
gát szemben a látogató. Mögötte van – a világias hit tárgyát ábrázoló műként 
– Boccioni A futballista dinamikája című képének átfestett változata, épp-

így a felső szinten Morandi 
és Modigliani festményei, 
mellettük pedig a Sztálin-
portréim. Továbbá itt kapott 
helyet egy korábbi munkám, 
a Nobody knows that I’m gay 
sorozat egyik darabja. Az ud-
varba egy csipkével bevont 
Fiat 500-ast, gyerekkorom 
sikerautóját állítottam.

– Szubjektív vallási és poli-
tikai ideológiád egyszerre je-
lenik meg diszkréten, mégis 
határozottan.

– Vallás és polit ika szá-
momra ugyanaz: a  g loba-

lizáció eszközei. Két külön nyelv, amelyeket saját mondandóm közlésére 
igyekszem felhasználni. A mindenki által ismert 14 stáció esetemben jelkép, 
amit nem kell föltétlenül szó szerint értelmezni: mindannyiunk életére, 
megpróbáltatásaira és kihívásaira vonatkoztatható. Végighaladunk az ajtó-
kon, és nagy kérdés, hogy egy-egy újabb nyitás, azaz egy újabb élethelyzet 
keretein belül mit tudunk teremteni. Művem önéletrajzi ihletésű, ezért tet-
tem az ajtókra bronzkilincsként a portréimat. És a végén kétkedésem jeléül 
áll Pinocchio szobra. Ez a gesztus az ateizmusomat hivatott deklarálni.

– Egyszerre szimbolizálsz lelki és fizikai utat. Életfilozófiád saját sorso-
dat tükrözi, hiszen többször váltottál otthont, hazát.

– Szüleim magyar migránsok voltak. Én Angliában születtem és voltam 
gyerek, de 1956 nyarán visszajöttünk Magyarországra, és hiába voltam ma-
gyar, már idegenként érkeztem. Rossz körülmények között éltünk, nem vol-
tak kilátásaim, így 1971-ben születési helyemre menekültem, majd onnan 
disszidáltam Amerikába 1972-ben, ahol 28 évet éltem. Utána visszaköltöz-
tem Európába. Magyarországon is eltöltöttem valamennyi időt, de jelenleg 
Olaszországban élek, ahol mindig is akartam. Migránsból lett világpolgár 
vagyok, akinek az útkeresés életfunkciójává vált. Van egy teóriám, misze-
rint az élet termekből áll, és ezeken megyünk át az életünk során. Van, aki 
pár terem után megnyugszik, hogy neki ott jó, sőt van, aki az elsőből 
ki sem mozdul: ahol született, ott marad. De vannak, akik újra és 
újra csak mennek, mennek; én ilyen vagyok. Ha az ember ajtót 
nyit, az új teremben új élményeket talál, amik kárpótolni fogják 
az előzőben hagyottakért. Valójában mindig ugyanazt teremtjük 
újra, amit otthagytunk valahol, de valahogy másként.

– Melyik életed kedvenc terme?
– Nekem mindegyik jó, mert azoktól lettem az, aki 

vagyok. De művészetem tekintetében a Yoko mellett 
eltöltött húsz év a legjelentősebb. New Yorkban, az amerikai 
popkultúrában éltük társadalmi életünket, de rengeteg időt töl-
töttünk Ázsiában is. A tőle kapott egyik legértékesebb ajándékom 
egy ázsiai pecsét, amit aláírás helyett használok. Yoko lefordítot-
ta a nevemet, japánul azt jelenti: „valóra vált álom”. Ezt 
elmeséltem Izraelben, és egy újságíró azt mondta, hogy 
a Samuel náluk „megválaszolt ima”. Nyitott voltam, és ér-
dekelt a keletiek gondolkodásmódja, szokásaik, tárgyaik 
esztétikája. Yokótól tanulhattam meg a számom-
ra a mai napig fontos és inspiráló letisztultságot, 
a szó legnemesebb értelmében vett egyszerűséget. 
Például egy szövegből két szó is képes kifejezni 
annak lényegi tartalmát. E tekintetben hatással 
voltak rám Örkény egypercesei is. A három Sztá-
lin-portré szintén ebben az egyszerűségben fejezi ki a kommunizmus iránti 
érzéseimet: az első naturalista ábrázolás, a második az átváltozó, a harma-
dik pedig a véglegessé vált figura, egy Pinocchio-transzformáció. Pinocchio 
kiváló eszköz a mondandóm közlésére, hiszen mindenki számára világos, 
hogy mit fejez ki. Hazugságait növekvő orra mutatja: minél nagyobb, annál 
kellemetlenebb, és annál inkább láthatóvá válik.

– Aki nem juthat el Milánóba, miként ismerkedhet meg az ott kiállított 
műveiddel?

– Két katalógus készült, az egyikben elsősorban írásokat közlünk, többek 
közt Hegyi Lóránd filozofikus értekezését. A másik egy színes reproduk-
ciókban gazdag album, amit műgyűjtők részére állítottunk össze. Makláry 
Kálmánnál a megnyitón ott volt a csipkével bevont Fiat is. Egyéb műveimet 
pedig június 30-ig lehet látni a Falk Miksa utcában.

SzentandráSi-SóS zSuzSa

FUGA, Budapest

A teret érezni kell…

E78 Kemence Galéria – Zsolnay Negyed, Pécs

Szelíd purgatórium

…ezért nem lehet pontosan kiszá-
molni a ház helyiségeinek a méreteit 
– győzte meg az építész az első meg-
beszélésen a megrendelőt. Az 1920-as 
évek közepén a fiatal Tugendhat há-
zaspár hatalmas telket kapott nász-
ajándékba a gazdag örömapától Brno 
zöldövezetében, itt akarták felépíte-
ni a szó valódi értelmében vett csa-
ládi házukat. A hat nyelven beszélő, 
művelt fiatalasszony és csendes, a nö-
vényekért lelkesedő férje tudta, hogy 
az új otthon csak az új idők új szelle-
mében születhet meg.

Brno ekkor alakult át provinciá-
lis ipari központból valódi modern 
nagyvárossá. A cseh avantgárd cso-
portjainak építészei sorra valósít-
hatták meg itt álmaikat: modern 
emeletes bérházak és villák, egysze-
rűségükben is elegáns kávéházak, 

középületek (köztük a színház és a ki-
állítási csarnok) alakították át a város-
képet. A Tugendhat házaspár először 
a hazai építészre, Ernst Wiesnerre 
gondolt, de amikor látták az 1927-ben 
Stuttgartban felépült, az új nemzet-
közi stílust bemutató Weissenhof la-
kótelepet, a német Ludwig Mies van 
der Rohét bízták meg a tervek elké-

szítésével. Ezt a történetet meséli el 
a Brüsszel, Oslo, Luxemburg és Milá-
nó után Budapesten, a FUGA-ban lát-
ható, a Budapesti Cseh Centrum köz-
reműködésével rendezett kiállítás.

Három tucat nagy méretű tablón 
– információkban gazdag angol szö-
veg, válogatott archív felvételek és 
ente riőrfotók segítségével – ismerheti 
meg a látogató a születő modern nagy-
várost. S természetesen az építtető 
gazdag, művelt német-zsidó családot, 
az építészt, az éppen a Bauhaust igaz-
gató Mies van der Rohét, az épületet 
(a különleges szerkezetet és tereket, 
a maga korában egyedülálló gépésze-
tet) és annak történetét. Utóbbi a ter-
vezéstől az aranykoron és a pusztulás 
évein, majd a felújítási kísérleteken át 
egészen a világörökségi védettségig, 
a jelenig tart. A tablók mellett egy 1:50 

méretű világító makett, gyorsan per-
gő vetített fényképek és egy dramati-
zált dokumentumfilm teszik kerekké 
a történetet.

A tárlat – érdekességén túl – egye-
temi hallgatóknak építészettörténeti 
tananyag a vizsgaidőszak idején; ak-
tív építészeknek példa arra, milyen 
az ideális viszony építő és építtető 

között, illetve megerősítése annak, 
hogy amit csinálnak, az több, mint 
mesterség: művészet; a műemlékek-
kel foglalkozóknak pedig sikertörté-
net arról, hogyan kell, lehet, szabad 
és érdemes felújítani a régi értékeket.

A múlt és a kultúra iránt érdeklő-
dők egy tipikus közép-európai mí-
tosszal találkozhatnak. Az Osztrák–
Magyar Monarchia iparosodásának 
korában meggazdagodott zsidó csa-
lád második generációja a két világ-
háború között – a modern világ fele-
lős polgáraként – jó ízléssel sok pénzt 
költött műalkotásokra. A hitleri Né-
metország agressziója vetett véget 
az idillinek: a családnak menekülnie 
kellett, értékeik nagy része a háború-
ban elpusztult. A kommunizmus évei 
csak tovább rontottak a helyzeten. 
Az örökösök, amikor már lehetett, 
igyekeztek feltámasztani tetszhalott 
állapotukból a megmaradt értékeket, 
és azokat a nagyobb közösség számá-
ra is elérhetővé tenni. Sok ilyen törté-
netet ismerünk, de ez sikeres.

És mivel mindenki lakik valahol, 
vagy éppen sehol, a kiállításon el-
gondolkodhat azon, vajon tudna-e 
élni egy olyan házban, mint a brnói 
Tugendhat-villa. (Megtekinthető jú-
nius 13-ig, www.tugendhat.eu)

LakoS attiLa

Az óriáskemencében száz éve még 
korlátbábok égtek. Megváltozott 
funkciója Dantéval is érzékeltethető. 
Épített hely, „ahol kitisztul az emberi 
szellem, s méltóvá lesz, hogy legyen 
ég lakója”. A kiállító művész, Imreh 
Sándor különös realista, mert nem 
tudja, és nem is szándékozik meg-
fosztani magát az égbe tekintés sza-
badságától. Kockaház című kiállítása 
a romlás fényképes-rajzos rögzítésé-
től a testetlenné válás festőiségéig ve-
títi fel ívét. Munkáin a vonal és folt 
egyidejű, az architektúrához rugal-
masan kötött elegyítése az anyagi és 
éteri minőségek kétértékűségét fogja 
elmélyült kézművességgel mai kere-
tükbe.

Az alkotó helyzetének, az új típusú 
közlésformák és hordozófelületek ren-
deltetésének átvilágítása és dokumen-
tációs igénye hatja át Imreh Sándor ki-
állítását. A magára hagyott környezet 
tájléptékű műtermében figyeli, hogy 
az emberi jelenlét jelei mint néznek 
farkasszemet a természetes természet 
mindent visszakövetelő-visszahódító 
tekintetével. Különös kritikai felhan-
gokkal különbözteti meg munkássá-
gát a tevékenységéhez igen közel álló 
graffititől és a képzőművészeti indu-
latot már csak ritkán tartalmazó köz-
téri mutatványoktól. Éppúgy, ahogy 

az 1970-es évek Pécsi Műhelyének 
tájkísérletei és „lágy geometriája” is 
ebbe az irányba tekintettek. Imreh 
kifejezetten közép-európai kulturális 
képzettársításokat ébresztő munká-
kat hoz létre. A kiállítás anyagát egy 
hálózatos gondolati rendszer egymás-
sal összefüggő, de több alkotói tevé-
kenységforma eredményeként szüle-

tett tárgyai adják. A velük felidézett 
gondolati-érzéki folyamatokban ész-
revehetővé válik, hogy alkotójuk ez-
úttal, ezen a kiállításon lépett ki elő-
ször a témákhoz korábban kapcsolódó 
társadalmi, politikai és esztétikai né-
zőpontokból. Úgy, hogy a dokumenta-
rista tónustól elemelkedve a geometria 

festői-lírai jel-absztrakcióját rendezi új 
ciklusaiba.

A street art ellenakcióját hozta lét-
re, amikor használatban elhaszná-
lódott felületeket kutatott fel, és ta-
lált üzeneteket, amelyek feldolgozása 
a frottázstól a mozgásfázisokat egy-
másra kopírozó variációs játékig ter-
jedt. Az intimitás, a példás technikai 
kivitel olyan impulzusokat eredmé-
nyezett, amelyekben a sematikus jel-
világ felemelkedik, titokzatossá, köl-
tőivé válik. Vannak lapok, amelyek 
a mintavételhez állnak közel. Egy mag-
tár deszkája, kavicsok, magok grafittal 
átsatírozva kapják a művészet egzisz-
tenciáját, ezüstszürke ready made-ként 
újjászületve élnek tovább. A kolorit le-
egyszerűsítése mégsem megy a sokszí-
nűség rovására. A szürke árnyalataiból 
aprólékosan kidolgozott ceruzarajzo-
kon faktúrájuk és felületi telítettség-
változásaik következtében finom vib-
rálás születik. Forrása a monokróm, de 
sohasem homogén felületek egymásra 
rétegződése. A „fehér kocka” felületté 
tisztult előterében páratlan élmény jön 
létre. Benne egymást támogatva válik 
szerves egységgé a rontás és az építés, 
a véletlen és a szándékolt, a köznapi és 
az artisztikus. (Megtekinthető június 
19-ig.)

aknai tamáS

Havadtőy Sámuel: FIAT 500, 2016
vegyes technika, csipke, akril

Havadtőy Sámuel: 
Goofy, 2016

csipke, akril, Disney 
figura, 1950

Imreh Sándor: Visszazöldülés, 2016

Villa Tugendhat, eredeti állapot

A Villa Tugendhat a felújítás után
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A Neményi Bertalan Csontváry-fest-
ményeiről szóló írás (Műértő, 2016. 
április) enteriőr-illusztrációja jelen-
leg az egyetlen ismert fénykép, amely 
a gyűjtő lakásában készült az 1930-as 
évek vége felé. A háromszor hármas 
formátumban felrakott képek – Szi-
nyei Merse Pál középen látható, 1878-
ban festett balerináját leszámítva 
– mindegyike Rippl-Rónai József al-
kotásának tűnik, akinek legalább 70, 
többségében grafikai munkája lehe-
tett egykor Neményi kollekciójában.

A mester művészete iránti rajongás 
feltehetően Neményi ifjúságához köt-
hető, melyet egészen az érettségi meg-
szerzéséig Fiumében töltött (1908). 
Apja a helyi kőolaj-finomító gyár igaz-
gatója volt, így pozíciójánál fogva a vá-
rosnak azon társaságába tartozhatott, 
ahova valószínűleg a művész testvé-
re, Rippl-Rónai ödön is, aki a Ma-
gyar Államvasutak vezető tisztjeként 
a tengerparti városban teljesített szol-
gálatot 1903 és 1909 között. Könnyen 
elképzelhető, hogy a két család ismer-
te egymást, Neményiék akár még 
a festővel is kapcsolatba kerülhettek, 
aki rendszeresen látogatta testvérét. 
ödön már akkor számos képpel ren-
delkezett, kollekciójáról 1906-ban 
A tenger című fiumei újság számolt 
be: „Méltán műtárlatnak nevezhet-
nők a Germania-utcza 44. szám alatt 
lévő képgyűjteményt, melynek Ró-
nai ödön, Rippl-Rónai Józsefnek, a je-
les magyar impresszionista festőnek 
öccse a tulajdonosa.” Ha nem a vas-
úttiszt lakásán, de 1902-ben, a bu-
dapesti Nemzeti Szalon Egyesület 
első fiumei képkiállításán láthatott 
a fiatal Neményi Bertalan „élőben” 
Rippl-műveket. Akár így, akár úgy 
történt, Neményi az évek során a mű-
vész munkáinak elkötelezett gyűjtő-
jévé vált.

A falon függő festmények közül 
első pillantásra a felső sor közepén 
lévő kép látszik kakukktojásnak, pe-
dig Rippl munkája: Darvas Lilit áb-

rázolja szárnyakkal, Molnár Ferenc 
Égi és földi szerelem című színda-
rabjának előadásából. Az 1922-ben, 
a Pantheon kiadásában 500 példány-
ban megjelent színműhöz a mester öt 
különböző jelenet illusztrációját ké-
szítette el, melyeknek litografált vál-
tozata került a könyvbe. Ezek egyi-
kének pasztell eredetije a fényképen 
látható és jelenleg lappangó alkotás: 
Neményi tulajdonaként szerepelt 
az Ernst Múzeum 1937-es Rippl-Ró-
nai-emlékkiállításán (kat. 9.), vala-
mint 1942-ben Gróf Almásy-Teleki 
Éva Művészeti Intézetének Bernáth 
Aurél újabb képeit és Rippl-Rónai 
József válogatott műveit bemutató 
tárlatán (kat. 86.). A kötet egy má-

sik illusztrációjának pasztellválto-
zata először 1998-ban bukkant fel 
Kieselbach Tamás árverésén (3. auk-
ció, 195. tétel), majd 2004-ben Virág 
Juditnál (18. aukció, 171. tétel), ahol 
a fenti kiállításokra hivatkozva már 
Neményi Bertalan egykori tulajdo-
naként tüntették fel. Való igaz, a régi 
katalógusokban csak annyi szerepel, 
hogy Darvas Lili az Égi és földi szere-
lemben, de a Neményinek a háború 
végén eltűnt műtárgyait is felsoroló 
Sacco di Budapest című kiadvány ide-
vágó része a 26410-es sorszám alatt 
kiegészíti a címet: „szárnyakkal”. Ez 
olvasható Neményi gyűjteményes lis-
tájában is.

Ennek alapján és a fénykép isme-
retében elég nagy biztonsággal ál-
lítható, hogy az említett kiállításo-
kon a szárnyas verzió volt látható. 
A másik képpel kapcsolatban jelen-
leg nincs olyan információ, amely 
Neményihez köthetné a művet.

A fénykép jobb alsó sarkában látha-
tó annak a Bányai Elzának a kihívó-
an mosolygó, kombinés portréja, akit 
Rippl-Rónai Zorka néven tett ismert-
té. A művész 1915 végén ismerkedett 
meg a fiatal lánnyal, akiről az évek 
folyamán száznál is több képet készí-
tett, leginkább pasztelltechnikával. 
Bernáth Mária szerint Rippl „a pasz-
tellkrétát ördögi ügyességgel és gyor-
sasággal használta, kiváló rajztudása 
és színérzékének biztonsága jóvoltá-
ból egy-egy kép valóban csak óráit – 
néha még annyit sem – vette igény-
be, és mégis az alkotás örömét adta”. 
Az utókor kutatóinak számos problé-
mát okoz a hatalmas életműben való 
eligazodás, ez különösen érvényes 
a Zorka-képekre, amikor kiállítási ka-
talógusok vagy más dokumentumok 

leírásait próbálják konkrét művekkel 
összekapcsolni. Ebben az esetben 
szerencsénk van, mert a Neményi 
gyűjteményi listájában található 
négy Zorka-mű egyikének szövege 
(„fekete kalappal és felemelt karral”) 
pontosan illik a fényképen szereplő 
pasztellre, melynek még a reproduk-
ciója is megtalálható a gyűjtő megje-
lölésével a Nemzeti Művészet Lehel 
Ferenc naplójegyzeteit közlő, 1934-
es első számában. Több Rippl-Ró-
nai-kiállítás katalógusában találunk 
Zorka címszó alatt képeket Neményi 
tulajdonából, de teljes bizonyosság-
gal lehetetlen megmondani, hogy 
konkrétan melyik kompozíció szere-
pelt az adott tárlaton, mert a korabe-

li katalógusok nagyon szűkszavúan 
fogalmaznak.

Az azonosítás és a proveniencia 
követésének nehézségeit jól szem-
lélteti az 1916-ban készült Didergő 
lány kék gyűrűvel címet viselő Zor-
ka-portré esete. A magántulajdonban 
lévő mű Virág Judit első árverésén ke-
rült kalapács alá 1998-ban (130. té-
tel), és még abban az évben bemutat-
ták a Nemzeti Galéria nagyszabású 
Rippl-Rónai-kiállításán (kat. 134.). 
A katalógus szerint a pasztell valószí-
nűleg azonos a II. világháború előtt 
Neményi Bertalan tulajdonában lévő 
képpel, amely 1926 után került bir-
tokába. A gyűjtőre való hivatkozás-
ként az Ernst Múzeumban megren-
dezett két tárlat szerepel, az 1936-os 
csoportos kiállítás 52. és az 1937-es 
Rippl-tárlat 153. tétele. Mindkét mű 
címe Zorka, mely az egyik esetben 
kiegészült az 1916-os évszámmal, de 
sem méret, sem bővebb leírás nem 
szerepel róla. Mivel a művész soro-
zatban gyártotta kedvencéről a ké-
peket, bizonyára 1916-ban sem egy 
készült ezekből, ezért ebben az eset-
ben az évszám ismerete sem jelent 
különösebb segítséget. Arról nem is 
beszélve, hogy Rippl szívesen trükkö-
zött a dátumokkal. Az MNG kataló-
gusa egyetlen szót sem ejt az Almásy-
Teleki Éva által rendezett, 1942-es, 
Rippl-alkotásokat is bemutató kiállí-
tásról, melynek 140. tétele Neményi 
Zorka-pasztellje volt. Nem világos, 
miből valószínűsítette a katalógus 
írója, hogy a két korábbi tárlat Zorkái 
azonosak a Didergő lány című portré-
val, és hogy az 1942-es kép eltér attól.

A fényképen Zorkától balra a Díva, 
vagy a Párizsi nő néven ismert pasz-
tell látható, mely jelenleg a Nemzeti 
Galéria gyűjteményében található. 
Az MNG Rippl-Rónai-katalógusa sze-
rint a művet egykor fedő, mára azon-
ban elveszett kartonlapon a követ-
kező felirat szerepelt: „Rippl-Rónai 
József – A párizsi nő, 1000 K., Mik-
lós Andor tulajdona”. Miklós az Est 
Lapok kiadója volt, valószínűleg 
az ő birtokában volt a kép az 1928-
as Rippl-Rónai-emlékkiállítás idején 
(Ernst Múzeum, kat. 149.). A mű-
vészre emlékező, kilenc évvel későb-

bi tárlat katalógusa már dr. Neményi 
Bertalan tulajdonaként jegyzi a Dívát 
(Ernst Múzeum, kat. 110.). Az emlí-
tett MNG-katalógus megállapításával 
ellentétben Neményi nem közvetle-
nül Miklós Andortól vásárolhatta 
a képet, mivel listájában megjegyzi: 
„Nemes hagyatékából.” A korszak ki-
emelkedő gyűjtőjének számító Ne-
mes Marcell magyar képanyagának 
1934 tavaszán megtartott árveré-
sén (Ernst Múzeum, XLIX. aukció) 
a 97. tétel volt egy Rippl-Rónai által 
jelzett pasztell, mely egy vörös hajú 
nőt ábrázolt rózsás kalappal. A mé-
rete pontosan megegyezik a Díva 
című képével. Bár Ripplnek számos 
kalapos női portréja ismert különfé-
le virágokkal, a két mű azonossága 
könnyen elképzelhető. Mindenestre 
tény, hogy Neményi valamikor 1937 
előtt a kép birtokába jutott. A Díva 
kalandos története azonban csak ez-
után kezdődött. Neményi a párizsi 

hölgy képmását – gyűjteménye több 
darabjával együtt – 1944-ben letét-
be helyezte a Magyar Általános Hi-
telbank széfjében. Az orosz katonák 
által később kifosztott banki páncél-
terem tartalma hadizsákmányként 
kelt útra az akkori Szovjetunióba, 
ahol valamelyik múzeumi intéz-
mény raktárába került, és évtizede-
kig semmi sem zavarta nyugalmát. 
Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtit-
kár 1972-es budapesti látogatása al-
kalmából 15 képpel ajándékozta meg 

az akkori magyar vezetést. A nagylel-
kű gesztusnak csak egy apró szépség-
hibája volt: ezek mindegyike abból 
a több tíz ezres műtárgyegyüttesből 
származott, amelyet a II. világhábo-
rú idején a Vörös Hadsereg Magyaror-
szágon zabrált. Moszkva ezt mindig 
tagadta, a bankok kifosztásáról nem 
is beszélve. Szerintük ez a 15 kép is 
Berlin környékén került a kezükbe, 
és csak hosszú kutatás után derült ki, 
hogy magyarországi gyűjtemények-
ből származnak. A közvélemény előtt 
a hazai kormány szemérmesen hall-
gatott az ajándékról – a Szovjetunió-
ba került műtárgyak ügyét akkori-
ban nem volt ildomos feszegetni –, és 
a műveket csendben a Szépművészeti 
Múzeumba, valamint a Nemzeti Ga-
lériába juttatta. A Díva a „Művelődés-
ügyi Minisztériumból való átvétel” 
címszóval került a Galéria leltárába 
72.127 T sorszám alatt.

Neményi gyűjteményéből szár-
mazó darabok oroszországi „megőr-
zésének” ennél sokkal konkrétabb 
bizonyítéka található az angol és 
orosz nyelven Moszkvában kiadott 
2003-as katalógusban (Catalogue of 
Art Objects from Hungarian Private 
Collections), melyben egy remek Max 
Liebermann-férfiportrét (kat. 42.) és 
Rippl-Rónai Péchy Erzsiről 1910-ben 
készült munkáját (kat. 44.) reprodu-
kálták a gyűjtő nevének említésével. 
Mondanom sem kell: mindkét alkotás 
megtalálható Neményi listájában.

Végül a hazai irodalomtörténet fájó 
veszteségei közé tartozó két Ady-port-
réra hívom fel a figyelmet, melyek 
egykor szintén Neményi kollekcióját 
gazdagították. Az „Ady Endre után 
(Kaposvár) Rónai” felírással ellátott 
tusrajz a két művész 1909-es első ta-
lálkozása után készült. A mű nyomdai 
sokszorosítású reprodukciója az 1924-
ben megjelent Ady-könyv – Dokumen-
tumok az Ady-kérdéshez – címoldalá-
ról ismert. Az eredeti rajz akkoriban 
a kötetet kiadó Amicus tulajdonosa, 
Reiter László birtokában volt. Jelen-
leg nincs információ arról, hogy mi-
kor került Neményihez. Sajnos nem 
ismerünk reprodukciót a költőről ké-
szült pasztellképről, amely párdarab-
ja volt a ma is meglévő Csinszka-port-
rénak. A két alkotás együtt szerepelt 
1917-ben az Ernst Múzeum Magyar 
Mesterek Csoportkiállításán (kat. 81. 
és 201.). Pewny Denise Rippl-Rónai 
munkásságáról megjelentetett köny-
ve szerint az Ady-portré 1939–1940 
környékén még műkereskedelmi for-
galomban volt. Neményi jegyzéke sze-
rint az Ernst Múzeumból vásárolta 
a képet. Ez valószínűleg 1942 márciu-
sában lehetett, a Gróf Almásy-Teleki 
Éva Művészeti Intézete által szerve-
zett árverésen (VIII. aukció, pótkata-
lógus, no. 2547.). Tudtommal a mű-
vek azóta lappangnak – talán valahol 
Oroszországban.

JuHász sánDor

Kutatás

Enteriőr Neményi Bertalan egykori otthonában; jobbra a fénykép részlete látható

Rippl-Rónai József: Díva, 1895

Rippl-Rónai József: Ady-portré, lappang
Ady-könyv. Dokumentumok az Ady-kérdéshez. Budapest, Amicus, 1924

Rippl-Rónai József: Darvas Lili szárnyakkal
Litográfia Molnár Ferenc Égi és földi szerelem 

című drámakötetéből, 1922

Rippl-Rónai a Neményi-gyűjteményben

Azonosítható múzsák
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Sajtó

„Kezdettől fogva fontos volt a lap kül-
seje, mert azt figyeltem meg, hogy 
minden olyan tárgy, amelyet szegé-
nyeknek vagy a társadalom peremén 
élőknek szánnak, csúnya. És ebből 
elég volt” – fogalmazott Dósa Mari-
ann szociálpolitikus, a Közélet Iskolá-
ja program társalapítója, a Feketemo-
só című lap társszerkesztője a májusi 
lapszám bemutatóján, a budapesti 
Labor Galériában. Ezen a nonprofit 
kiállítóhelyen tartott estet a Fekete-
mosó, amely amúgy ritkán jár efféle 
terepen. A legutóbbi lapszámuknak 
azonban a szokásosnál jóval több esz-
tétikai, művészeti vonatkozása volt.

De haladjunk sorjában: mi is az a Fe-
ketemosó? Egy kiadvány – mondjunk 
inkább újságot –, annak a közönség-
nek célozva, amely nemigen jut olvas-
nivalóhoz. Főként azért nem, mert 
nincs médium, amely kifejezetten 
hozzá szólna, de azért sem, mert ala-
csonyan iskolázott, elszigetelt – a pro-
paganda megtalálja, de az információ 
nem. A Feketemosó a hazai szegények-
nek, kirekesztetteknek, képviselet nél-
külieknek szól. A szegregátumokban 
élőknek, ahol nemcsak internet nincs, 
de sokszor vezetékes víz sem; a hajlék-
talan embereknek, munkanélküliek-
nek, közmunkásoknak, akiknek nincs 
pénzük sajtóra.

A lap abból indul ki, hogy őket is 
érdekli a politika, a társadalom kér-
dései – azaz a saját ügyeik –, érteni 
akarják a történéseket, és nem mond-
tak le arról sem, hogy hozzászóljanak 
a közügyekhez, akár változtassanak 
is azon, amin képesek. Munka, gaz-
daság, oktatás, egészségügy, szociális 
viszonyok: alaptémák a lapban, amely 
havonta jelenik meg és ingyenes. 
A Közélet Iskolája projekt részeként 

jelenik meg, ez egy olyan edukációs, 
kutató és közösségteremtő projekt, 
amelynek egyik fő tevékenysége az in-
gyenes állampolgári oktatás. Mint 
önmeghatározásukban írják: „Ah-
hoz, hogy hatékonyan felléphessünk 
a bennünket érő elnyomással szem-
ben, jól kell ismernünk azokat a társa-
dalmi-politikai rendszereket, amelyek 
előidézik és fenntartják a kirekeszté-
sünket. És meg kell ismernünk azokat 
az eszközöket is, amik segítségével fel-
léphetünk a változás érdekében.”

Ennek a tudatos ismeretterjesz-
tésnek az eszköze a Feketemosó is, 
amely most 350 példányban jelenik 

meg, és külkerületi művelődési há-
zakban, szociális intézményekben, 
munkásotthonokban, hátrányos 
helyzetű emberek közösségeiben ter-
jesztik önkéntesek.

A májusi szám volt az első olyan, 
amit „collectors’ item”-nek szántak, 
benne Kaszás Tamás képzőművész 
illusztrációival – kimondottan a kor-
társ művészet gyűjtőire és a gyűjté-
sen keresztüli támogatásra gondolva. 
„A Feketemosó kísérleti projekt. Fél 
éve jelenik meg a lap, és azt gondol-
tuk, ezt is kipróbáljuk. Mivel a mű-
vészeti közegből nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptunk, úgy véltük, 

bizonyos képzőművészek pro bono 
felajánlanának munkákat támoga-
tásképpen, illetve a gyűjtői oldalon 
volna érdeklődés támogatói vásár-
lásra. Azt reméljük, hogy lesznek 
olyanok, akik szeretnének Kaszás-
munkákat venni, és egyúttal a Feke-
temosó hosszú távú megjelenését is 
támogatni” – mondja Dósa Mariann.

A Feketemosó jelenleg a Kettős 
Mérce blogon megjelenő cikkekre 
épül, és ezeket egészíti ki a célközön-
ségnek szóló speciális tudnivalókkal, 
szó- és fogalommagyarázatokkal, 
történetekkel. Mert, mint a készítők 
mondják, a „blog missziójának fontos 
része a baloldali politikai üzenetek, 
a közéleti ügyek baloldali olvasatá-
nak eljuttatása az elnyomott társadal-
mi rétegekhez, amire a Feketemosó 
nagyon alkalmas”.

Noha a lap létrehozásában képző-
művész is közreműködött (KissPál 
Szabolcs), a képek eddig majdhogy-
nem hiányoztak az amúgy igényes 
tipográfiájú Feketemosóból. Dósa 
Mariann szerint ennek alapvetően 
a kapacitásaik korlátozottsága az oka. 
„Az oldalszámot nem tudjuk növelni, 
mert az megnöveli a nyomdaköltsé-
geket. Az első pillanattól szeretnénk 
a képi és a szöveges tartalom szoro-
sabb integrálását: infografikák, illet-
ve olyan képek használatát, amelyek 
részben a betűk helyett mondják el 
a tartalmat. Ez azonban túlságosan 
nagy munka ahhoz, hogy önkéntes 
alapon bárkitől elvárható legyen.”

A lap, főként mivel a május 1-i ün-
nepi hagyományhoz kapcsolódó raj-
zok is belekerültek, a hazai aktivis-
ta-politikai művészet tradícióját is 
vállalni látszik. önkénteseik között 
képzőművészek is vannak, akik so-
kat segítenek a képi anyagok (szóróla-
pok, honlapelemek stb.) elkészítésé-
ben. A Feketemosó jelenleg a Kassák 
Múzeum egyik 2017-es nagy kiállítá-
sán annak munkatársaival is együtt-
működik.

A „feketemosó” a vendéglátóhe-
lyeken annak a mosogatóegységnek 
a neve, ahová a legszennyezettebb 
eszközök, edények kerülnek. Az új-
ság azt a munkát és missziót vállalja, 
amit mások nem, s ezt örvendetesen 
jó színvonalon teszi. Nem mellesleg 
pedig éppen abba az irányba mutat 
lehetőséget a kortárs művészetnek, 
amely felé az utóbbi években önma-
ga is elindult.

nagy gergely

LEGYEN ÖN IS

Candice Breitz: Marilyn Manson-emlékmû, 2007.
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Neon Galéria, Budapest

Kés, kalapács, vasaló
A használati tárgy a XX. század kép-
zőművészetének egyik főszereplője. 
A múlt század gazdaság- és társada-
lomtörténetével szoros összefüggés-
ben rajzolódik ki a használati tárgyak 
képzőművészeti „emancipációja”. 
A modernitás század eleji képviselői 
– közülük is elsősorban a kubisták – 
a korábbi századok attribútumjellegű, 
szimbolikus tárgyábrázolásával szem-
ben egy sokkal objektívebb megkö-
zelítés nyomán választották képeik 
témájául a gitárt, a csészét és más hét-
köznapi tárgyakat. Duchamp ready 
made-je a konceptuális paradigmavál-
tást jelző mérföldkő, Kosuth Egy és há-
rom széke pedig annak beteljesítője. 
Majd a piacgazdaság tárgykultúráját 
tematizáló végtelen számú pop art al-
kotás szinte beláthatatlanná bővítette 
a téma határait.

A kortárs magyar festészetben – 
Gerber Pál mellett – Káldi Katalin 
foglalkozik a legkövetkezetesebben 
a hétköznapi tárgyak sokrétű meg-
közelítésével. A homogén felületek 
felett többedmagukkal lebegtetett 
tárgyi elemek műfaji, tartalmi és esz-
tétikai tekintetben is feszültséget te-
remtenek. Képi világa redukált: telt 
pasztellszín sík felett egynemű tár-
gyak rendeződnek el. A feszültség 

már a műfajválasztásban is megnyil-
vánul. A klasszikus festészeti prob-
lematikákat szinte teljes mértékben 
ignoráló, grafikus jellegű, mono-
krómba hajló minimalista formavi-
lágnak végül mégis a vetett árnyék 
festői dimenziói adnak karakteres 
metafizikai teret. Káldi festészeté-
nek konceptuális jellege a látszólag 
önazonos mindennapi tárgyak (csé-
sze, csapágygolyó, tollaslabda) speku-
latív rendbe foglalásában rejlik.

A Neon Galériában nyílt kiállítá-
sán túlnyomó többségben fotók sze-
repelnek. Káldi multimediális alkotói 
gyakorlatának – a festészet és a plasz-
tika mellett – közvetlenül a főiskolai 
évek után a fotózás is meghatározó 
részévé vált. Festményein a homo-
gén felületnek csak egy kiemelt rész-
leteként hat a kompozíció, amely 
azt az érzetet kelti, hogy a kép tere 
és az elemek száma a végtelenségig 
növelhető. A végtelen kapcsán pedig 
óhatatlanul felmerül a folyamatosság 
és az idő fogalma. Innen nézve Kál-
di művészetében a fotó egyfajta kont-
rasztját adja a festészetnek.

A tárlat az 1996–1997-ben készült 
felvételek és az elmúlt két év munkái-

nak egységeire tagolódik. A korai, kis 
méretű fotók mintha összegeznék 
a művészt később is folyamatosan 
foglalkoztató kérdéseket, amelyek 
újabb munkáin fókuszáltabban, mű-
faji tekintetben változatosabb módon 
jelennek meg. A kilencvenes években 
készült fotók robusztus krómvasaló-
ja egyenes ági rokonainak tűnnek 
a húsz évvel későbbi munkákon lát-
ható kések, szögek, fúrófejek és kala-
pácsok. A fotókkal együtt kiállított, 
új, fotogramhatású, szórófestékkel 
készült alkotásokon az előbb emlí-
tett éles, hegyes fémtárgyak csoport-
jának helye látható körbefújt kontúr-
jaik formájában.

Korai felvételeire legjobban ta-
lán a fotó-metonímia kifejezés illik. 
A hétköznapi tárgyak elemi erővel 
mutatnak rá az emberi létezésnek a 
tárgyi valósághoz képest mulandó 
jellegére. Zavarba ejtő, hogy a köz-
vetlen környezetéből nem teljesen 
kiszakított, de attól elidegenített 
tárgy képe sok esetben méretazonos 
az eredetijével. Míg a gyakorlatban 
ezek az eszközök a cselekvő ember 
kezében nyernek értelmet, addig Kál-
di munkáin egy látszólag autonóm, 
a tárgyakra érvényes absztrakt rend 
indokolja létezésüket. Műveinek mé-
diumtól független kohézióját a való-

ság modellált, rendezett változata 
adja; festményein az időtlenség be-
nyomásával, fotóin a jelen konkrét-
ságával.

A bemutatott anyag tárgyakból, 
pontosabban azok képéből, illetve 
hiányából áll. A tárlat címe azonban 

egy, szinte mozgalmi vehemenciával 
cselekvő személy képét idézi: Kala-
pácsos ember. A kiállítás legkorábbi, 
egyetlen egész alakos képe egyúttal 
az ókori monumentális szobrászatnak 
is az egyik legrégebbi, Delphoiban őr-
zött emléke. A görög áldozati szobor-
pár ökölbe szorított kézfejébe a kala-
pácsok „hűlt helyét” asszociálhatjuk. 
Az eszközöktől megfosztott, ám azok-
kal körülvett két férfialak maga is in-
kább tárgyként hat. A használati tár-
gyaknál jóval nagyobb festészeti 
múltra visszatekintő, tárgyiasított női 
test helyébe modellként két meztelen, 
archaikus férfialak lép. A férfiaktok 
olyan, a társadalmi sztereotípiák nyo-
mán a női nemhez kötődő tárgyak kö-
zött szerepelnek, mint a vasaló, a tá-
nyér vagy a hajcsat.

A radioaktív sugárzás piktogramjára 
emlékeztető sárga-fekete festmények 
és az éles fémeszközök az általános fe-
nyegetettség érzetét keltik. A szigorú 
kompozíciós rend azonban a tárgyak 
felett gyakorolt alkotói kontroll bizton-
ságérzetét nyújtja, oldva ezzel a fenye-
getettségben rejlő feszültséget.

A Káldi Katalin munkásságát a tár-
lat alkalmából a Neon Galéria és a 
Kisterem együttműködésével kia-
dott, összegző könyv hét fogalom 
mentén rendezi tematikus csopor-

tokba két évtized alkotásait. (Zsik-
la Mónika: Káldi Katalin, 2016, 104 
oldal, 5000 forint. A kiállítás meg-
tekinthető június 8-tól július 15-ig; 
azonos címmel a Kisteremben júni-
us 8-tól július 10-ig.)

magyar Fanni

Keleti szőnyegek Kótai József gyűjteményéből

A szőnyegek lelke
Kótai József személyét és munkásságát leginkább az ötvösművészet berkeiből 
ismerhetjük. Saját mestersége mellett másik szenvedélye a keleti szőnyegek 
világa. Gyűjtői tevékenysége ezen a téren bő ötven évre tekint vissza, melyet 
most magánkiadásban megjelentetett Keleti szőnyegek című könyvében mu-
tat be az érdeklődők és a gyűjtőtársak számára.

A gyűjtemény fogalmát sokféleképpen lehet értelmezni. Tudatosan felépí-
tett kollekciónak azt nevezhetjük, amelyben határozott szempontok érvénye-
sülnek, melyek kirajzolják a tárgycsoport gerincét. Kótai József gyűjteménye 
ebbe a kategóriába tartozik. Kötete bepillantást nyújt egy személyes hang-
vételű, mégis szakszerű szőnyeggyűjtemény kialakításának történetébe és 
darabjainak beható megismerésébe – annak ellenére, hogy a szerző magát 
lelkes amatőrnek nevezi. Átlapozva a katalógus felépítésű, gazdagon illuszt-
rált könyvet, az „amatőr” jelző ellentéte rajzolódik ki az olvasó számára.

Az előszóban képet kapunk azokról a momentumokról, amelyek az akkor 
még csak leendő gyűjtőben felkeltették a vágyat a szép és igényes tárgyak 
iránt, valamint azokról a személyekről, akik vezették és támogatták. Ezek 
fontos tudnivalók a fél évszázad alatt kialakult szőnyeggyűjtemény előzmé-
nyeiről. A szenvedéllyel végzett felfedezőmunkának konklúziója is született: 
„Közel ötven éve nézegetem könyveimet: szinte mindegyik a különbségekre 
hívja fel a figyelmet. Ennek ellenére én úgy látom, szőnyegeim egyre inkább 
az azonosságról beszélnek.” E felfedezés fényében a továbbiakban az egyes 

származási helyek csoportosításában megis-
merhetjük a gyűjtemény 156 darabját. Bátran 
nevezhetjük ezeket páratlan és egyedülálló 
alkotásoknak, mivel mindegyik kézi csomózá-
sú vagy szövésű, színében és mintavilágában 
gazdag szőnyeg. Őrzik készítőjük kézjegyét, 
emellett esetlegességükkel vagy lenyűgöző 
tulajdonságaikkal szinte emberi vonásokat öl-
tenek. A textilek leírásába a szerző beleszövi 
a gyűjtemény érdekességeit és sorsának ala-
kulását is.

Bár a Keleti szőnyegek nem kifejezetten tu-
dományos könyv, mégis fontos ismeretterjesz-
tő funkciót tölt be: szakkifejezésekben gazdag 
leírások – ezekhez a kötet végén magyarázó-

szótár is társul –, szín- és motívumjellemzés, továbbá a szőnyegtípusok széles 
skálájának felvonultatása gyarapíthatja az olvasó tudását. A bemutatott dara-
bok között van mafracs, sátorajtó, nyeregtakaró, imaszőnyeg, abrosz, szőttes, 
menyasszonyi sátorborító, kanáltartó, küszöbszőnyeg – és még sorolhatnánk 
a rendkívüli típusbeli gazdagságot.

A leírások olyan részletesek és alaposak, mint egy orvosi diagnózis; pon-
tosan tükrözik az egyes szőnyegek szerkezetét és állapotát. Igaz, hogy csak 
kevés esetben tudhatjuk meg a készítési korokat, de akadnak olyan darabok, 
amelyekbe pontos évszámot is szőttek. Igen hasznosak a fejezetekhez társított 
térképek is; ezek a szőnyegek származási vidékei között segítenek eligazodni. 
A gyűjtemény vázát erősíti és hitelesíti a provenienciák feltüntetése. Számos 
hivatkozást találunk a szakirodalomra és az analógiákra, vagy párhuzamokra 
más gyűjteményekkel. A kontextusba helyezés tovább gazdagítja a szakmai 
szempontok érvényesülését.

Kiemelkedő a gyűjtemény és a kötet értékőrző és értékmentő funkciója. 
Kótai számos töredéket és roncsot is tudatosan mentett meg, gondozott, re-
konstruált és szakértelemmel kezelt. Van olyan szőnyege, amit lomtalanítás-
ból sikerült kimentenie, ez ma már féltve őrzött kincs.

A könyv a szerző által megszerzett sok évtizedes szakértelem és tapasztalat 
mellett abban is segít az olvasónak, hogy felfedezhesse a szőnyegek lelkét. 
A gyűjtő személyes megjegyzései, értékelései, véleménynyilvánításai élmény-
nyé teszik a szőnyegek megismerését. Geometrikus motívumok, növény- és 
állatábrázolások, valamint gazdag szimbolika szövevénye vezeti be a kötet 
olvasóját egy jellegzetes, egyedi szőnyeggyűjteménybe. (Keleti szőnyegek, 
szerk. Kótai József, Co-Libri Reklámgrafika, Budapest, 2015, 190 oldal, 8000 
forint. Megvásárolható a Biksady Galériában.)

sipos tünDe

Könyv – Kiállítás

Káldi Katalin: Három henger, 2014
olaj, vászon, 30×40 cm

Káldi Katalin: Vasaló, 1996
fotó

Káldi Katalin: Kalapács és törölközőtartó, 2014–2015
fotó
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Művészeti programtól kritikai in-
tézményig: történetek a tranzit.
hu tízéves tevékenységéből cím-
mel archívumi kiállítást rende-
zett a közép-kelet-európai háló-
zat részeként 2005-ben alapított 
tranzit.hu. az évforduló alkalmá-
ból Hegyi dóra művészettörté-
nész-kurátorral, a program veze-
tőjével beszélgettünk a szervezet 
múltjáról és jövőjéről.

– Az osztrák ERSTE Bank szponzo-
rációjának köszönhetően 2002-ben 
indult útjára a tranzit kortárs művé-
szeti program, melynek magyaror-
szági egysége 2005-ben jött létre. 
Hogyan jellemeznéd az 1990-es 
évek végi, 2000-es évek eleji magyar 
művészeti színteret, melyek tűntek 
a legégetőbb kérdéseknek akkor, és 
ezek fényében milyen szerepet szán-
tatok a friss kezdeményezésnek?

– Az ezredfordulótól kezdve jel-
lemző volt egy vákuum a szcénában, 
amely a rendszerváltás utáni nem-
zetközi érdeklődés csökkenéséből 
és a szocializmusból örökölt intéz-
ményrendszer továbbéléséből adó-
dott, amelyben a kritikai hozzáállás 
és a kezdeményező, aktív szerep nem 
volt elvárás. Jó esetben megkezdődött 

az elhallgatott művészek bemutatása, 
mint a Beke László által vezetett Mű-
csarnok idején. Ehhez az időszakhoz 
köthető a Soros Kortárs Művészeti 
Központ (SCCA) mint diskurzusge-
neráló intézmény megszűnése is. Eb-
ben a helyzetben a tranzit-program 
virtuá lis struktúraként rugalmasan 
tudott reagálni az igényekre, formák-
kal és tartalmakkal való kísérletezés-
be kezdhetett. Emellett a program 
megfogalmazásakor a legnagyobb 
h iánynak az aktuális nemzetközi dis-
kurzusokhoz való kapcsolódás tűnt 
– az elméleti szakemberek és a mű-
vészek képzésében is. Erre az igény-
re reagálva hoztuk létre a máig mű-
ködő Művészetelméleti és gyakorlati 
szabadiskolát, amely informális okta-
tási formában külföldi szakembereket 
kapcsol össze a hazaiakkal.

– A tranzit.hu nyitott irodájaként 
ma ismert Majakovszkij 102 csupán 
2011 óta szolgál események, kiállítá-
sok helyszínéül. Mennyiben jelen-
tett a beköltözés szemléletváltást, 
változást a szakmai programban?

– Az első öt évben nomád életmó-
dot folytattunk. Kerestük az érdekes, 
inspiráló helyszíneket a szemináriu-
moknak, és szakmai kapcsolatainkra 
építve könnyen találtunk intézményi 
partnereket – a 2000-es évek máso-

dik felére általában lezajlott a várva 
várt szemlélet- és generációváltás –, 
akik befogadták az előadásokat és 
konferenciákat (Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem, Műcsarnok, Ludwig 
Múzeum). A helyszínkeresés a nyil-
vános programokhoz az intézménye-
sülés egyik eleme volt, és többek kö-
zött abból az igényből fakadt, hogy 
– akkor még úgy gondoltuk, hogy el-
sősorban szabadiskolák diskurzusait 
kiegészítő – kiállításokat is tudjunk 
rendezni. Ez korábban nem volt főte-
vékenység. A váltás egybeesett a poli-
tikai klímaváltozással is, amely alap-
jaiban rengette meg a demokrácia 
intézményeit, és a Magyar Művésze-
ti Akadémia köztestületté emelésével 
a kortárs kulturális színtéren is ha-
mar éreztette hatását. Ebben a hely-
zetben egy közpénzektől független 
helyszín működtetése – amely politi-
kai ügyekben is véleményt nyilvánít, 
és segíti a szakmai összetartás kiala-
kulását – tudatos szerepvállalás volt. 
Legdirektebb formában ezek az egy 
éven át zajló Akciónapok voltak.

– A tranzit.org régiós hálózat fő 
partnere 2010-től az ERSTE Alapít-
vány lett, mely financiális támogatást 
is jelent. Milyen hatással volt rátok 
ez a változás?

– Korábban a magyarországi Ers-
te Banktól kaptuk az éves költségve-
tésünket. Amikor az alapítvány lett 
a tranzit fő partnere, az egyik leg-
fontosabb változásnak az bizonyult, 
hogy az ottani munkatársakat érde-
kelte, érdekli is, hogy mit csinálunk 
(szakmai és pénzügyi beszámolóval 
tartozunk, mint bármely pályázó), 

míg a bank képviselői egyetlen ese-
ményünkre sem jöttek el. A banki 
szponzorációs osztály nem tudott mit 
kezdeni a programunkkal, a magyar 
bank anyabanki megállapodás alap-
ján különített el pénzt a programra, 
ami a 2008-as válság után nem lett 
volna fenntartható. Közben az alapít-
vány is kialakította a maga profilját, 
ami a banki terjeszkedés kelet- és dél-
európai országaira fókuszáló kulturá-
lis, oktatási és társadalmi integrációs 
programokat jelent, a tranzit-hálóza-
tot a kultúra-programhoz kapcsol-
ták. A többi tranzit-programmal is 
szorosabbra fűződtek a kapcsolata-
ink. Több közös projekt is született 
a tranzit.org szervezésében, amely 
az egyes irodák (cseh, magyar, szlo-
vák, osztrák és román) különböző 
konstellációkban való közös fellépé-
sét jelenti. A vezetőkből álló szakmai 
és érdekképviseleti tanács arra tö-
rekszik, hogy az alapítvánnyal való 
együttműködésben mindig az auto-
nóm szakmaiság legyen előtérben – 
ez idáig sikeresen.

– Hogyan épült fel az évfordu-
lós kiállítás? És együtt látva a teljes 
anyagot, milyen kép rajzolódott ki 
bennetek a tranzit.hu hazai szcéná-
ban betöltött szerepéről?

– Fontos volt számunkra, hogy 
a dokumentációk, relikviák mellett 
művek is megjelenjenek a kiállításon. 
Hajdu Zsolt a szcéna szereplőinek vi-
dám hangulatú visszaemlékezése-
it örökítette meg rajzsorozatában, 
míg a többi bemutatott művész ese-
tében a tranzit működésével párhu-
zamos közéleti hangulatot szeret-
tük volna felidézni (Fekete Balázs, 
Horváth Tibor, PR Csoport és Tulisz 
Hajnalka munkái). Négy téma men-
tén rendeztük el az anyagokat: a sza-
badiskola, a mezoszféra, a hálózat- és 
közösségépítés, valamint a szürkezó-
na egymást metsző területek, és szá-
mos projektben megjelennek. Fil-
meket – művek, illetve események 
dokumentációit – is bemutattunk, 
ezeket a témaasztalokhoz leülve le-
hetett tanulmányozni. A hazai és 
külföldi szakmai együttműködé-
sek, pályázatok és kísérletező projek-
tek, kezdeményezések a szervezet 
alapvető tevékenységei, hasonlóan 
a magyarországi kulturális produk-
tumok nemzetközi közvetítéséhez, 
és a nemzetközi diskurzusok ma-
gyar szcénában történő felvetésé-
hez (Hálózat és közösség. Szakmai 

és transzdiszciplináris kapcsolatok 
építése; Mezoszféra. Kulturális for-
dítás és geopolitika). A Szabadisko-
la. Művészet mint a kritikai pedagó-
gia terepe című egység az oktatáshoz 
kapcsolódó projektek anyagaiból vá-
logatott. A Szürkezóna. Elfelejtett és 
elhallgatott témák szekcióba kerül-
tek az identitás és az emlékezetpoli-
tika aspektusaival foglalkozó projek-
tek, amelyek általában egy művészeti 
vagy kulturális jelenségből indulnak 
ki. A Tabutéma kiállítás Major János-
nak a zsidó identitáshoz fűződő vi-
szonyát feszegető munkáiból indult 
ki, amelyek alkalmat adtak a téma 
aktuá lis felvetésére, míg a Rendszer-
váltás. Befejezetlen program beszél-
getéssorozat azt vizsgálta, milyen 
szerepe volt egyes művészeti gyakor-
latoknak a rendszer megingatásában. 
A kiállítás egészét látva azt fogalmaz-
tuk meg, hogy tartalomtermelésben 
úgy működünk, mint egy nagyintéz-
mény – főleg a projektek sokaságát és 
intenzitását illetően –, ami a tíz éve 
folyamatos finanszírozásnak is kö-
szönhető. Ugyanakkor, bár ismertsé-
günk túlmutat a szakmán, mégsem 
vagyunk láthatóak a szélesebb nyilvá-
nosság számára. Ez nyilván elsősor-
ban kapacitáshiányból fakad, és nincs 
is költségvetésünk PR-tevékenységre. 
A projektvezetők a projekt minden 
részletével foglalkoznak, a koncepció 
kidolgozásától a szállásfoglalásig.

– Április 29-én mutattátok be 
a tranzit.hu új, angol nyelvű online 
magazinját, a Mezosferát. Mik a ter-
vek, célkitűzések a magazinnal kap-
csolatban?

– A folyóirat előkészületei régóta 
folytak; évek óta kerestük a 2008 óta 
sikeresen működő tranzitblog an-
gol megfelelőjének műfaját. Ango-
lul megjelentetni egy periodikumot 
az interneten óriási felelősség, hiszen 
rengeteg a sikeres művészeti maga-
zin, és meg kellett válaszolnunk azt 
a kérdést, hogy mi lehet az üzenete 
egy, a budapesti színtérről elindított 
online fórumnak. A kiállításon be-
mutattuk annak a 2012-es nemzetkö-
zi, elsősorban régióbeli folyóirat-szer-
kesztőkkel szervezett workshopnak 
az anyagát, amely az angol nyelvű 
blog előkészítésének egyik fázisa 
volt. Akkor merült fel először a mezo-
szféra fogalma, az a közvetítési gya-
korlat, amely a tranzit tevékenységét 
jellemzi: a korábban említett, nem 
kanonizált és elhallgatott témák fel-
vetése és megvitatása, az alulról jövő 
kezdeményezések és a nagyobb nyil-
vánosság, illetve kapcsolat a lokális 
és nemzetközi gyakorlatok között. 
A Mezosferát a ma már gyakran nem 
létezőnek tekintett közép-európai, 

illetve a nem központi pozícióban 
lévő geopolitikai régiókra fókuszá-
ló fórumnak szánjuk, ahol lehetőség 
nyílik aktuális problémák differen-
ciált összevetésére. Az elmúlt évek-
ben a régióban egymástól gyakran 
csupán néhány hónapos eltéréssel 
lehettünk tanúi civil társadalmi és 
ellenállási mozgalmaknak – köztük 
művészekének is. Fontosnak tartjuk, 
hogy a Mezosfera ezeknek az esemé-
nyeknek a lokális társadalmi-politi-
kai hátterét adhassa, illetve tapaszta-
latainak fórumot biztosítson. Jó példa 
erre az első tematikus szám, amely 
a jelenlegi menekültválságra adható 
művészeti és aktivista válaszokból 
válogat (Furcsa földrajz, szerkesztet-
te Erdődi Katalin). A következőkben 
hasonló, a mezoszférában tevékeny-
kedő csoportok és szervezetek straté-
giáit tervezzük bemutatni.

– Milyen új projektek, kutatások 
vannak kilátásban?

– Június 16-án nyílik egy nemzet-
közi kiállítás a barátság politikájáról 
a patriarchális társadalmi berendez-
kedés alternatíváit vizsgáló Válasz-
tott család sorozatunkban, kuráto-
rai Muskovics Gyula és Soós Andrea. 
Az Erdély Miklós és Maurer Dóra 
1970-es évekbeli Kreativitási gyakor-

latok kurzusából kiinduló projekt kö-
vetkező része a Varsói Modern Mű-
vészeti Múzeumban nyílik június 
24-én, ahol a kreativitást mint nyitott 
tanulási folyamatot vizsgáljuk művé-
szet, építészet és pedagógia metszés-
pontjában (kurátorok: László Zsuzsa 
és Hegyi Dóra). Folyamatban van egy 
könyv előkészítése a témában Zólyom 
Franciskával, a lipcsei Galerie für 
Zeitgenössische Kunst igazgatójával – 
akivel a projektet elindítottuk – a ber-
lini Sternberg Press gondozásában. 
Ősszel a prágai tranzitdisplayben és 
a pozsonyi tranzit.sk-ban mutatunk 
be a kiállítástörténeti kutatásunkra 
(Párhuzamos kronológiák online ar-
chívum) épülő tárlatokat, ezenkívül 
Ramallahban bemutatkozik a Sza-
kács Eszter által vezetett Kurátori Szó-
tár, és elindul egy új kiállítássorozat 
is, amely olyan csoportokat mutat be, 
akik ugyan használják a művészet te-
repét, de valós céljuk és tevékenysé-
gük túlmutat azon. A magyarországi 
emlékezetpolitika hatásait vizsgáló 
Emlékek háborúja projekttel jövőre 
személyes terepre merészkedünk. 
Olyan közösségi projekt létrehozá-
sával kísérletezünk, amely megpró-
bál majd ellentétes ideológiai oldalon 
álló csoportokat közelíteni egymás-
hoz. Továbbá folyamatosan gondol-
kodunk a szervezeti formán – többek 
között azon, hogyan tudnánk elmoz-
dulni egy közösségi hely létrehozásá-
nak irányába.

DuDás barbara

Portré

tartalomtermelésben: nagyintézmény

Hálózat és közösség asztal
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Mezoszféra-asztal, dokumentumokkal

Enteriőr Fekete Balázs (falon) és  
Mécs Miklós (térben) munkáival
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Beszélgetés Hegyi Dórával, a tranzit.hu vezetőjével

Kezdeményezés, kritika, közösség
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a képzőművész feladata a köz-
beszédbe másképp nem jutó 
hangok, vélemények, témák 
kihangosítása, tabuk de misz-
tifikálása, megbélyegzett ügyek 
destigmatizálása. Miért hallgat 
a kortárs képzőművész – nem 
egyénként, de közösségi szócső-
ként – a katonaságról? Mi szivá-
rog ki mégis a gólem erőteréből 
néhány hírmondó révén, akik da-
colnak múltbéli, zsigerivé rom-
lott gyötrelmeikkel? Tavaly újra 
felmerült, hogy több mint tízéves 
szünet után ismét bevezethetnék 
a békeidejű sorozás intézményét. 
Ez csak futó hír maradt, hatására 
azonban ki-ki kora és emlékezete 
szerint a múltnak kútjába tekin-
tett, és rövid időre elrévedt a ta-
pasztalt vagy hallott történeteken 
– köztük a művészek is.

A magyar honvédség történetéről 
2007-ben jelent meg átfogó kiadvány 
a Szaktudás Kiadó gondozásában. 
A hazáért 1848–2004 Vass Jenő nyá. 
ezredes szerkesztésében, hét fejezet-
re bontva tárgyalja a sarokkőnek te-
kinthető évszámokat: 1848, 1868, 
1918, 1940, 1944, 1956, 1990, 2004. 
Ez utóbbi az az év, amikor az utol-
só 11 235 hadköteles fiatal leszerelt. 
Az utolsó napon a Hősök terén egy 30 
méteres, jelképes centit vágtak le ap-
ránként, amit Göncz Árpád kezdett 
el, és Juhász Ferenc akkori hadügy-
miniszter fejezett be. A jogszabályok 
alapján jelenleg Magyarországon 
csak két különleges esetben lehet so-
rozni: megelőző védelmi helyzetben, 
vagy rendkívüli állapot esetén, mind-
ez pedig csak a 40 év alattiakat érin-
tené. Igaz, a trianoni békeszerződés 
is felfüggesztette a hadkötelezettsé-
get, az önkéntes haderő számát pedig 

35 ezer főben maximálta. Csak 1939-
ben vezették be újra, a II. világhábo-
rú végén már 900 ezer fős hadsere-
günk volt, bár ez – a nyilas kormány 
behívói következtében – gyermeke-
ket és öreg embereket is soraiban tu-
dott. Az ötvenes években még három 
évre sorozták a férfiakat, a hetvenes 
években ezt kettő, a nyolcvanas évek-
ben másfél, a kilencvenes években 
egy évre szállították le, egyben be-
vezetve a polgári szolgálat intézmé-
nyét. A 2001-ben behívót kapottak 
már csak fél évre vonultak be. Más 
NATO-tagállamokban egyébként, így 
Dániában, Görögországban, Észtor-
szágban, Norvégiában és Törökor-
szágban még mindig van kötelező 
sorkatonai szolgálat.

A katonaság és a háború mint téma 
mindig is jelen volt a művészetben, 
így a magyar honvédség története 
műalkotásokon keresztül is követ-
hető. A magyar festők és szobrászok 

I. világháborúhoz kapcsolódó művé-
szi tevékenységéről az utóbbi időben 
könnyen tudtunk tájékozódni. Egy-
részt a Molnár-C. Pál Múzeumban 
volt látható Béke és háború címmel 
2015-ben egy tematikus tárlat, ahol 
Gulyás Dorottya kurálásában nem-
csak kapcsolódó műalkotásokat, de 
a művészek tárgyait, iratait is meg-
tekinthettük ezekből az évekből, 
egy-egy molinón személyes történe-
tükkel kiegészítve. Majd a tavalyi év 
végén megjelent Ludmann Mihály 
Művészek a háborúban 1914–1918 

című kötete, amely szintén kiemel-
kedő művészeinknek a frontszolgálat 
alatt, vagy annak hatására született 
alkotásait vizsgálja. Érintettek vol-
tak többek közt Aba-Novák Vilmos, 
Benczúr Gyula, Jeges Ernő, Kisfalu-
di Strobl Zsigmond, Körösfői Kriesch 
Aladár, Ligeti Miklós, Mednyánszky 
László, Rippl-Rónai József, Sámuel 
Kornél, Stróbl Alajos és Szőnyi István. 
Ahogy évtizedekkel később Böröcz 
András és kollégái rendelésre deko-
rálták a laktanyát, úgy a világhábo-
rús művészeknek is akadtak szakmai 
feladataik. Rudnay Gyula a budafoki 
védelmi rendszer álcázása céljából 
tervezett műfákat, műbokrokat. Aba-
Novákhoz hasonlóan Ligeti Miklós-
nak is a hadsereg vezetőiről kellett 
portrékat készítenie. Mivel csak élő 
modell után dolgozott, ezért sok időt 
töltött a hadszíntereken, megörökítve 
az eleinte lelkes, majd magukba ros-
kadt tiszteket. Sok művésznek azon-

ban a harcokban kellett részt vennie. 
Sámuel Kornél az októberi orosz át-
törésnél vesztette életét, néhány hó-
nappal kislánya, Éva születése után. 
Az özvegy utánautazott, de nem si-
került felkutatnia a sírját. Ferenc Jó-
zsefet ez az eset sarkallta arra, hogy 
parancsba adja: művészek nem har-
colhatnak az első vonalban. A szélső-
séges helyzetekben fontos barátságok 
is szövődtek. Ahogy Böröcz laktanyá-
ban szerzett barátai közé tartozik Er-
dély Dániel, Roskó Gábor, Torma Ta-
más, Gárdos József és a „Madarász”, 
úgy Rippl-Rónai az olasz front hadi-
tudósítójaként ismerkedett meg nem-
csak Mednyánszkyval és Strobl Zsig-
monddal, de Oskar Kokoschkával is, 
aki azután egy repeszgránát-sérü-
lés okozta amnézia következtében 
a Rippl-Rónaihoz fűződő emlékeit is 
elfelejtette.

A képzőművészek háborúhoz való 
viszonya igen sokféle formában mu-
tatkozott meg. Mednyánszky, Va-
szary János, Nagy István élőlény és 
táj értelmetlen pusztulását ábrázol-
ták. Kassák és köre A Tett és a MA 
című lapokban expresszionista, ku-
bista, futurista versekkel, grafikák-
kal, szoborreprodukciókkal fejezte ki 
tiltakozását. A két világháború között 
Szentendrén többek közt Vajda La-
jos, Korniss Dezső, Vajda Júlia, Bálint 
Endre, Szántó Piroska, Paizs Goebel 
Jenő és Barcsay Jenő tematizálta 
a borzalmak abszurditását. A II. vi-
lágháború történéseinek tájékoztató 
célú megörökítésében kisebb feladat 
hárult a művészekre, hiszen ekkor 
már a fotó és a film elvégezte a doku-
mentálást.

Hazánk számos különböző korú 
képzőművésze tudhat maga mögött 
honvédségi tapasztalatot, amely 
egyesek művészetébe markánsan 
beleivódott, másoknál csak áttétele-
sen figyelhető meg, megint mások-
nál viszont feltűnően kimarad. Ez le-
het szándékos művészi döntés vagy 
a téma iránti érdektelenség, de a fel-
dolgozhatatlan élményanyag kire-
kesztése is a jelen minden lehetséges 
szintjéről. Különböző generációk el-
ismert képzőművészeinek impozáns 
sora utasítja vissza, hogy e témában 
nyilatkozzék. Indokuk talán nem 
meglepő módon egybecseng: olyan 
időszak volt ez az életükben, ami-
re jobb nem gondolni, sőt ne is be-

széljünk róla: olyan traumatikus ta-
pasztalatok kötődnek hozzá, hogy 
mindezt verbalizálni a kellően oldott 
hangulatú, baráti péntek esték kivé-
telével nem lehet.

Böröcz András azon kevesek egyi-
ke, akik művészetükben markánsan 
tematizálták a katonaság tárgykörét. 
Erdély Miklós így fogalmaz Meg-
lesz, Főnök című, 1984-es írásában: 
„Legfőképpen katonai szolgálat alatt 
lehet elsajátítani a készségességnek 
és a »sunnyogásnak« azt a sajátos 
keverékét, ami a Böröcz–Révész pá-
ros munkásságára is jellemző. Szin-
te egész nemzedékük elsajátította 
azt a koravén bölcsességet, mellyel 
el tudják kerülni a fölösleges konf-
liktusokat, ugyanakkor a személyi-
ség viszonylagos épségét is képesek 
megőrizni, erre az egész közéle-
tünk, de kiváltképpen a katonai 
szolgálat elsőrendű gyakorlópálya.” 
Böröcz visszaemlékezése sem ke-
vésbé szigorú: „A katonai szolgála-
tom, a laktanyában szerzett, kapott, 
drámai, idiotisztikus, megalázó, ki-

szolgáltatott, művészettől nagyon 
távoli, de ugyanakkor közeli élmé-
nyek, tapasztalatok meghatározták 
a későbbi életemet. A laktanyában 
a képzőművészeket alkalmazták. 

Megbíztak minket tematikus deko-
rációk készítésével. A fő témák vol-
tak: a Katonaság; Hadgyakorlatok 
Télen/Nyáron/Ősszel/Tavasszal; 
Tankok, Repülők, Aknavetők stb.; 
illetve Árvízvédelem; Mezőgazda-
ság: Vetés/Aratás; Magyar Történel-
mi Hősök: Rákóczi, Zrínyi, Dózsa; 
valamint beton virágtartók. Kijelölt 
műfajok voltak a rézkarc, pannó, 
mészkő, beton. A saját művésze-
temet nem függesztettem fel ezek-
ben a hónapokban sem. Különböző 
sorozatokat készítettem, ezek egy 
része az évek alatt elveszett: 1. pa-
cifista karikatúrák (ceruza, tus, tin-
ta); 2. festett kisplasztikák (vegyes 
technika, fa, gipsz, papírmasé); 3. 
katonaportrék (olaj, papír); 4. hím-
zések „katonatextilekre” (pokróc-, 
zubbony-, lepedődarabok). A ka-
tonasági karrierem 1977 húsvét-
ja után újabb kanyart vett, ugyanis 
a laktanya fogdájába kerültem. Ott 
csak a varrókészletemet tarthattam 
meg. Ez kényszerített a hímzés mű-
fajához. Az ott található textíliák ad-
ták a hímzések alapját.”

Leginkább közismert szobrait ce-
ruzákból faragta ki, de használ dugó-
kat és kenyeret, hímez és barkácsol. 
Ezek az alapanyagok és technikák 
pedig tipikusak a frontszolgálat és 

a kaszárnyák ínséges körülményei 
között: szappanból faragott és ke-
nyérbélből gyúrt kisplasztikák, rög-
tönzött kellékekkel hímzett, fonott 
tárgyak ismeretlenektől is szép szám-
ban maradtak fenn, tudósítva a XX. 
század katonáinak azokról az órái-
ról, amikor a kötelességteljesítésből 
időlegesen kiszabadulva igyekeztek 
szépséggel és alkotással foglalkozni 
a rútság és a pusztítás ellensúlyozá-
saként. Böröcz művészetét át- meg át-
szövi a nem emlékművi nyelvezettel 
szerkesztett emlékállítási stratégiák-
kal való kísérletezés, amelynek egyik 
fontos iránya a katonaságból eredez-
tethető.

Az 1961-es születésű Pacsika Ru-
dolf sokkal mérsékeltebben ültette át 
egyébként meglehetősen integratív 
művészi gyakorlatába a katonaságnál 
szerzett tapasztalatokat. Visszaemlé-
kezéséből tanulságosan kirajzolódik 
kül-, bel- és kultúrpolitika, katona-
ság, szakmai pálya és magánélet ké-
nyes interdependenciája. „Bármi-
lyen furcsa, de nálam mindez abba 
a stratégiába illeszkedett, hogy utaz-
ni szerettem volna minél hamarabb, 
de ahhoz előbb túl kellett lennem raj-
ta, hogy útlevelem lehessen. Egyér-
telmű volt: a katonaság olyasmi, ami 
teljesen idegen tőlem. De eldöntöt-

Sorkatonaság és képzőművészet

November dupla w-vel

Mednyánszky László: Ágyút húzó katonák, 1915 körül
A Virág Judit Galéria archívumából

Böröcz András: Cím nélkül, 1977
Hübner Teodóra jóvoltából

Pacsika Rudolf: Közművelt, 1981
ceruza, akvarell, 14×11 cm

Böröcz András: Cím nélkül, 1977
Hübner Teodóra jóvoltából
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tem, hogy ezt az egy évet az életem-
ből nem adom oda senkinek. Kike-
rülni a katonaságot nem tudom, de 
az agyamhoz nem fér hozzá senki. 
Igen, kellett harcászkodni meg bo-
hóckodni, ágyút tologatni a Bakony-
ban, őrségben lenni. De hát ezek ba-
romságok. Egyszerűen nem vettem 
komolyan semmi olyat, amitől más 
bekattant. Nagykanizsa kemény 
helynek számított, több srác tapasz-
talatai szerint a börtönben jobb volt. 
Az első hónapokban sokszor öt perc 
szabadidőnk lehetett. Így olvastam ki 
Thomas Manntól a József és testvé-
reit – napi néhány perces részletek-
ben. Furcsa módon erre korábban 
sosem volt időm… Ott viszont el kel-
lett döntenem előre, mit csinálhatok 
ennyi idő alatt: olvasok, levelet írok 
vagy rajzolok. Később sokkal lazább 
volt, de ebben a helyzetben mindent 
elképesztően intenzíven éltem meg. 
Gondolok itt például a József és test-
vérei első mondatára: »Mélységes 
mély a múltnak kútja. Vagy talán fe-
neketlennek kellene mondani?« Ez 
abban a környezetben teljesen mást 
jelentett, mintha otthon, a szobám-
ban olvastam volna. Erős szellemi 
intenzitásban éltem, aminek az volt 
az alapja, hogy hihetetlenül drágá-
nak éreztem az időt. Néha szóvá tet-
ték, nem értik, miért nem vagyok 
ideges? Azt se értették, hogyan je-
lentkezhettem hadosztály-síbajnok-
ságra Pécsre, ha azelőtt egyáltalán 
nem síeltem. Szerencsémre a hó hi-
ányának köszönhetően a sílécekkel 
a vállunkon kellett lefutni a távot. 
Hogy, hogy nem, másodikak lettünk, 
így nemcsak buliztunk öt napig, de 
némi jutalomszabadság is lett a do-
logból. Az öreg katonák őrjöngtek.

Talán furcsa, de a történet kevésbé 
szólt arról, hogy ússzam meg a kato-
naságot, sokkal inkább arról, hogy ne 
látogassam a Képzőművészeti bor-
zalmas hangulatú felvételijeit a fene 
tudja, meddig. Ebből a szempontból 
a Bodóczky István volt inspiráló, aki 
azért gyűjtötte össze műtermében 
a volt diákjait egy Bernát András-
kiállítás kapcsán, hogy lássuk, nem 
kell betartani a hazai karrierépítés 
lépcsőit. Melózni kell, és majd úgyis 
kialakul. Ez nekem nagyon tetszett. 
A másik pedig a találkozás egy Végh 
László nevű röntgenorvossal egy ba-
rátnőmnél, a Rózsadombon, talán 
1980-ban. Végh a hatvanas évek-
ben kulturális házibulikat rendezett. 
Noha azóta már bizonyossá vált, 
hogy korábban rengeteg emberről 
jelentett, nekem fantasztikus reto-
rikával és vehemenciával vázolta fel 
az aczéli kultúrpolitika manipulatív 
jellegét. Ettől fogva még kritikusab-
ban figyeltem mindent. Ő mondta 
azt, ha művészettel akarok foglalkoz-

ni, nem szabad a Képzőre mennem, 
sőt azonnal pattanjak meg – amit 
persze nem akartam. Szentjóby Ta-
más mesélte, az ő húsz évvel korábbi 
találkozása Véghgel hasonló revelá-
ciót jelentett számára.

Különösebben nem kellett telebe-
szélni a fejemet, hogy ne foglalkoz-
zak a Képzőművészeti Főiskolával. 
Nekem nem tetszettek azok a dol-

gok, amiket a legtöbb kiállítóhelyen 
látni lehetett: modern is volt, meg 
nem is, hiányzott belőlük az a tiszta 
radikalitás, amire szükség lett volna. 
A szar a málnalekvárral a kulturális 
életben is össze volt keverve. Persze 
Erdély Miklósék tevékenységéről 
képben voltam, és épp én meséltem 
róluk a képzős barátaimnak. Minél 
hamarabb körül akartam nézni Nyu-
gaton, kideríteni, mi van ott. Hihetet-
len éhség volt bennem. Ezért adtam 
be a tanárképzőre is a jelentkezést, 
ahová elsőre fel is vettek. (1994-ben 
aztán a szegedi diplomámat mutat-
tam be egy sikeres interjún az amsz-
terdami Rijksakademie posztgra-
duális képzésére.) Mindenesetre 
1981-ben így lettem előfelvételis a se-
regben.

Lehet szörnyülködni, hogy egy év 
sereg az hosszú, de ez semmi ah-
hoz képest, amit sokan végigjártak: 
a fene tudja, hány év felvételi, sereg, 
aztán öt év főiskola, aztán – ha ér-
telmes vagy – hozzá kell kezdened 
elfelejteni mindent, amit tanítottak 
neked. Ezt tisztán láttam, és taszí-
tott. Sokat vitatkoztam erről a bará-
taimmal, tanúsíthatják.

Érdekes módon, a  katonaság-
nál voltam a legszabadabb. Ez alatt 
nemcsak belső szabadságot értek. 
A legtisztább állapot: mikor a lakta-
nya körüli szántást belepte a hó, és 
a dombok sziluettje nem látszott, 
mert beleolvadt a hófehér égbe, és 

csak a kerítést láttad, azon túl pedig 
hónapokig a semmi – csak annyi van, 
ami itt van: a kaszárnya. Szörnyű 
volt, de állítólag laza voltam. Nem 
tudom persze, mi lett volna, ha igazi 
tragédiák történnek, mint ahogy más 
alakulatoknál sokan lettek öngyilko-
sok. 1981–1982 telén attól is tarthat-
tunk, hogy Lengyelországba visznek 
minket, ami gusztustalan lett volna.

Az sosem volt kérdés, hogy érde-
kel-e engem a művészet. Hogy a ka-
tonaságban kibontakozzon valami 
alkotói gyakorlat, arra kevés lehe-
tőség volt. A dekorációs műhelyt 
se látogathattam, miután dupla 
w-vel írtam a novembert a 7-i ünne-
pi transzparensre. Noha eredetileg 
már kora tinédzserként elkötelezett-
nek éreztem magam a kortárs művé-
szet irányába, ez épp egy olyan idő-
szakom volt, amikor kritikus voltam 
az avantgárddal szemben. Amiket 
az őrtoronyban rajzoltam, szerintem 
érdekesek, de túl személyesek. A ka-
tonaságról senki nem beszél, mert 
mellékes ügynek tartja az életében. 
Nem, idealista nem voltam, hanem 
nagyon is reális: egy olyan húszéves 
srácnak, mint én, egy év alatt be kel-
lett volna kattannia az egésztől. De 
úgy éltem meg, hogy győztesen ke-
rültem ki belőle. Engem épített ez 
a sztori, és ebben mérhetetlenül tu-
datos voltam.

Közvetlenül a leszerelésem előtti 
nap úgy volt, hogy valami miatt fog-
dába csuknak még egy hétre. Hát azt 
elképzelni se lehet! A társaim az álta-
lam készített leszerelőzászlókat len-
gették röhögve a pofámba. Aztán tíz 
perccel a vonatindulás előtt hozzám 
vágták a civil ruhámat, hogy takarod-
jak. Mikor Dosztojevszkijjel a kivég-
zésén közölték a cár amnesztiáját, 
az lehetett ilyen.”

Pacsikának eszébe se jutott meg-
úszni a katonaságot, nem is lett vol-
na ideje erre, mert amint jött a behí-
vó, meg kellett jelenni. Idővel aztán 
egyre könnyebb volt kiskaput talál-
ni, amit általában egészségügyi al-
kalmatlanság bizonyságtétele for-
májában eszközöltek. Talán Pacsika 
is kellő ihletet merített volna, ha 
nem a József és testvéreivel, hanem 
az Egy szélhámos vallomásaival kez-
di a Thomas Mann regényeiben való 
elmélyülést. Felix Krull ugyanis, 
Mann agyafúrt köpönyegforgatója 
(alapos szakirodalmi előismeretek-
kel felvértezve) epilepsziás rohamot 
imitál a sorozóbizottság előtt, miu-
tán hosszasan rimánkodott felvéte-

léért a seregbe. A hadiorvos azonban 
hallani sem akar erről, és elutasítja 
a buzgó honfi szerepében tündöklő 
Krullt. Halász Péter Tamásnak sem 
kevés fáradságába került a szükséges 
orvosi papírok beszerzése. „Semmi-
képpen nem akartam katona lenni .  

Amíg lehetett, halasztást kértem, és 
adtak. Az plusz időhúzási lehetőség 
volt, hogy estin érettségiztem. Ami-
kor felvettek az egyetemre, azt hi-
szem, megint kaptam halasztást, kb. 
kétszer-háromszor kértem. De ami-
kor betöltöttem a korhatárt, azon-
nal behívtak, hogy ha lehet, egyből 
vigyenek letölteni a sorkatonai szol-
gálatot. A megelőző sorozások ta-
pasztalatai igazolták a félelmeimet. 
Olyan megalázó, frusztráló, bántal-
mazó tapasztalat volt, mint amikor 
az egyént rabosítják – gondoltam –, 
amikor az állami erőszakszervezet 
legyalulja, leméri, besorolja az in-
dividuumot. A rendszer fenntartói 
a lódoktoroktól az altisztekig álla-
tok voltak, akiket az erőszak végér-
vényesen megnyomorított. Mindig 
végtelenül elszomorít, ha belegon-
dolok az ilyen irányú kötelező tár-
sadalmi működésekbe. A végső le-
számolást próbáltam valamennyire 
előkészíteni, de az ilyesmi mindig 
váratlanul tör az emberre. Egy isme-
rős gerincorvossal gondoltam lebo-
nyolítani az alkalmatlanságomat, 
de az előzetes vizsgálatok úgy elhú-
zódtak, hogy amire az eredmény-
hez hozzájuthattam volna, nyugdíj-
ba vonult. Ezért kénytelen voltam 
egy másik passzivált ágat előásni. 
Volt egy depresszívebb időszakom 
az egyetem első éveiben, az egyik 
barátom tanácsára ekkor elmen-
tem a kerületi (körzeti) neurológiai 
rendelésre, ahol három alkalommal 
fordultam meg, hosszasan elbeszél-

getve a főorvos asszonnyal, a harma-
dik alkalommal írt valamilyen anti-
depresszánst, amiből két szemet 
szedtem be, de olyan testérzeteim 
voltak, hogy soha többet nem pró-
báltam, és az ideggondozóba sem 
mentem többé. Addig az utolsó al-
kalomig, amikor a végső sorozás mi-
att kutyaszorítóba nem kerültem. Ez 
alkalommal még hosszabban beszél-
tem az orvossal, mikor is kiderült, 
hogy hasonló korú fia van, ugyan-
ilyen problémával, ezért messze-
menően lojális volt velem, és írt egy 
igazolást a katonaság számára, hogy 
az adott évben kezelés alatt álltam. 
Ezt az igazolást a végső sorozáson 
bemutatva, végleg felmentettek, ami 
ha nem történik meg, azonnal vittek 
volna az alapkiképzésre. Szerencsé-
re itt a katonaorvosok is szimpatikus 
fiatalemberek voltak.”

Mivel a mai fiatal és középgenerá-
ciós művészek zöme nem volt katona, 
így nem beszélhetünk a sorkatonai 
szolgálat művészi tematizálásának 
másfél évszázados folytatólagosságá-
ról. Böröcz és néhány kortársa mun-
kássága összekötő kapocsnak tekint-
hető a kanonizált, nagy XX. századi 
iskolák és az utóbbi évek – más kul-
túrpolitikai és információs éghajlaton 
született – galériaművészete között. 

Egyrészt mivel személyes tapaszta-
lattal ezek a művészek nem rendel-
keznek, csak hallomásból ismerik 
a magyar fiatalemberek Hádészévé 
absztrahált sorkatonai szolgálatot, 
így eleve kénytelenek azt intuitíve 
újraképezni. Másrészt azok a topikus 
elemek, amelyek Mednyánszkytól 
Böröczig még rendelkeztek valami-

lyen közös ontologikus maggal, ma 
a képzelet – jelen esetben szüksé-
ges rossz – és az információs kultúra 
erősen képi jellege révén egyneművé 
válnak minden, asszociatíve tény-
szerűen adott eidosszal: lásd háború, 
népirtás vagy terrorizmus. 

De igaz ez a könnyen kezelhető és 

automatikusan szimbolikussá foko-
zódó tárgyi elemekre is, mint a kü-
lönböző lőfegyverek, egyenruhák, 
jelvények, töltény, célkereszt, ba-
kancs és egyebek. Innen már csak 
egyetlen óvatlan lépés az eredeti tar-
talom elhagyása, azé a tartalomé, 
amely ezeknek a vizuális eszközök-
nek a legitimitását lehorgonyozza. 
Ehhez adódik, hogy szex és erőszak 
– mint vezető valuták – automatiku-
san egybeforrnak a puskacső fallikus 
és offenzív logójában. Az eredmény 
ekkor művészileg sokszor kudarcos, 
piacilag esetleg sikeres és tipikusan 
popart-szülemények formájában hir-
deti elsősorban a mindenre kiterjedő 
esztitázálást mint reakciós stratégiát, 
másodsorban a hiány képében a (jó, 
tehát fennmaradó) kortárs művészet-
nek az esztétizáláson való túlhaladá-
sát. Azok a kortárs művészek, akik 
nem redundanciában fulladozva ter-
melik mégoly koherens életművüket, 
hanem elismerik a bevált nyelvezet-
ről való lemondás szükségességét, és 
vállalják a keresés ijesztő perspektí-
váit, a médiaképi diktatúra mátrixá-
ból is automatikusan kilépnek. Hogy 
melyik művészünk él még a mátrix-
ban, arról többek közt a katonaság to-
posza árulkodik.

kozák zsuzska

Halász Péter Tamás: Szupremácia, 2014
installáció a Budapest Galériában

Pacsika Rudolf: Várakozás, 1980
színes ceruza, 11×15 cm

Halász Péter Tamás: Trófea 2., 2004
tárgykollázs

Karácsonyi László: & Peace, 2010
tárgykollázs

Karácsonyi László: Deep Show, 2010
objekt
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a közelmúltban változtattunk 
a hazai művészeti aukciókról szó-
ló tudósítás gyakorlatán: az egyes 
rendezvények részletes beszámo-
lóinak helyét olyan összefoglalók 
vették át, amelyek a megjelenést 
megelőző hetek árveréseinek va-
lamelyik meghatározó, de leg-
alábbis erős vonulatára – egy-egy 
műfajra, korra vagy stílusirány-
zatra – helyezik a hangsúlyt.

Áprilisban ennek szellemében a gra-
fikák álltak figyelmünk középpont-
jában, ezúttal pedig az élő művészek 
munkáinak árverési szereplését néz-
zük meg alaposabban. Azon művekét 
tehát, melyeknek sokak szerint nem 
is lenne keresnivalójuk a másodlagos 
műkereskedelemben – míg mások, ez-
zel épp ellenkezőleg, az „igazság pil-

lanataként” üdvözlik a kortárs aukció-
kon született árakat. A gyakorlatban 
eközben, többéves visszaesés után, 
újra több ilyen munka kerül kalapács 
alá. Az esetek egy részében valóban 
azt követően, hogy korábban megjár-
ták már a műkereskedelem elsődleges 
csatornáit, máskor viszont e csatornák 
kihagyásával, időnként egyenesen 
a művészek műterméből érkeznek. 
Hogy egy-egy konkrét mű esetében 
melyik az igaz, azt rendszerint csak 
sejteni lehet – a proveniencia feltünte-
tésében általában sem jeleskedő hazai 
aukciósházak a kortárs munkák eseté-

ben szinte mindig mélyen hallgatnak 
a műveknek az aukciós tétellé válásig 
megtett útjáról. Pedig fontos üzenet-
értéke lenne annak, ha tudhatnánk, 
hogy egy műkereskedő saját gyűjtemé-
nyének darabjait árverezi-e, vagy gyűj-
tő, maga a művész, netán az ő galériája 
adta-e be a kalapács alá került tétele-
ket. Jól értesültek persze mindig van-
nak, s más fogódzó híján mindenkinek 
magának kell eldöntenie, hitelt ad-e 
az aukciós közönség soraiban gyorsan 
terjedő információknak. Egyszer talán 
eljutunk oda, ahol a nagy nemzetkö-
zi házak már régen tartanak, akkor is, 
amikor magyar kortársakat árverez-
nek: a Sotheby’s nagy érdeklődéssel 
várt júniusi londoni közép- és kelet-eu-
rópai árverésének katalógusa például 
a magyar tételek mellett is feltünteti, 
melyek származnak a művész műter-
méből, és melyek – alkalmanként ne-
vesített – magángyűjteményekből.

Élő művészek munkáinak legna-
gyobb választékát az elmúlt hetekben 
a Blitz kortárs aukciója nyújtotta. A téli 
jó eredményeken felbuzdulva Kováts 
Lajos ismét gazdag anyagot vitt kala-
pács alá, melyben néhány, már lezárt 
életművű, de művészettörténeti meg-
közelítésben kortársnak minősülő 
mester – így Csernus Tibor, Mulasics 
László, El Kazovszkij vagy Szikora Ta-
más – mellett valóban az élő művészek 
munkái voltak túlsúlyban. Utóbbiak 
közt a szinte még pályakezdőknek szá-

mítóktól kezdve a hazai kortárs szcé-
na „nagy öregjeiig” minden nemze-
dék képviselve volt. A túlnyomórészt 
hazai alkotókat felvonultató anyag-
ból meglepetésre egy külföldi tétel 
érte el a legmagasabb árat: az olasz 
fotórealista Luigi Rocca New York-i vá-
rosképe 6 milliós induló árával szem-
ben vételi megbízással 10 millió forin-
tért kelt el. Ennél fontosabb hír, hogy 
a jelentős, befutott mesterek művei 
szinte kivétel nélkül jó néhány licitlép-
csős emelkedés után a galériás-műter-
mi árakat a korábbiaknál jobban meg-
közelítő szinten keltek el: Keserü Ilona 
régebbi munkáiért 8,5, illetve 7,5 mil-
lió, Nádler István ugyancsak korábbi 
vásznáért 4,8 millió, Bak Imre képei-
ért 3,8 millió, illetve 550 ezer, Fajó Já-
nos alkotásaiért 1,5 millió és 460 ezer 
forintot adtak. Fehér Lászlót tovább-
ra is sokan gyűjtenek: munkái a téli 
szezonhoz hasonlóan ezúttal is több 
aukciósháznál voltak hozzáférhetők, 
és a bőséges kínálat ellenére mind-
egyikre akadt vevő. A Blitznél három 
műve 1,2 és 2 millió forint között cse-
rélt gazdát. A nagyobb aukciósházak 
kortárs kínálatának az utóbbi években 
Váli Dezső a leggyakoribb – gyakran 
egyetlen – szereplője. Ennek oka szé-
les gyűjtői körében és abban keresen-
dő, hogy őt az aukciósházak jó lelki-

ismerettel vihetik árverésre, elért árai 
nem rombolják kialakult árszínvona-
lát. A Blitznél egy nagyon korai, 1970-
es munkája szerepelt a tételek között, 
és kelt el másfél milliós kikiáltási árán. 
Deim Pál még élt, amikor akrilképét 
árazták; 240 ezerről indított jellegze-

tes alkotása 600 ezer forintig jutott. 
A középnemzedékből Szűcs Attila ért 
el jelentősebb áremelkedést: 2002-es 
Kanapéja 1 millióról 1,8 millióig, kis 
méretű munkája, a Fűzfa a réten 280 
ezerről 420 ezer forintig jutott. Az em-

lítetteken kívül az élő művészek kö-
zül Kelemen Károly, Klimó Károly, 
Stark Attila és Méhes Lóránt Zuzu 
mun káiért fizettek hét számjegyű ösz-
szeget. Jól szerepelt néhány, aukción 
ritkán felbukkanó művész is, ugyan-
akkor a legfiatalabbak munkáira még 
kevesen licitáltak.

A kortárs művészet iránti elkötele-
zettségének számos tanújelét adó két 
nagy ház, a Kieselbach és a Virág Judit 

Galéria aukcióin továbbra is a klasszi-
kus modernekre koncentrál, élő mű-
vészek munkái csak elvétve szerepel-
nek kínálatukban; bekerülésüknek 
rendszerint inkább praktikus, és nem 
stratégiai okai vannak. Előnyt élvez-
nek az élő művészek régebbi mun-
kái, s ha egy mester jó áron kel el 
– mint például a már említett Váli De-
zső mindkét háznál, vagy Weiler Pé-
ter a Kieselbachnál –, később is szíve-
sen szerepeltetik. A Kieselbach májusi 
árverésén ifj. Benedek Jenőtől és Ősi 

Lászlótól kínált egy-egy művet, míg 
a Virág Judit Galéria lapzártánk utáni 
aukcióján Hencze Tamás, Kupcsik Ad-
rián és Váli Dezső egy-egy alkotására 
lehetett licitálni.

A valaha önálló kortárs aukciókat 
is szervezett BÁV továbbra is szélesre 
tárja kapuit az élő művészek munkái 
előtt, és kínálata májusi árverésén eb-
ben a szektorban is erősödő színvona-
lat mutatott. A nevek többsége – Deim 
Pál, Fehér László, Bak Imre, Fajó Já-
nos, Hencze Tamás, Galambos Tamás 
– más házaknál is felbukkant ezekben 
a hetekben, mellettük még Sváby La-
jos, Bernát András és Barabás Márton 
szerepelt. A kategória legjobb árát 1,2 
millió forinttal Galambos Tamás szo-
katlanul nagy méretű vászna érte el; 
egy 1970-es gouache Bak Imrétől 700 
ezres kezdés után egymillióig jutott.

A debreceni Villás Galériánál ritká-
nak számítanak az élő művészek al-
kotásai, ám a kevés tétel – Duschanek 
János, Váli Dezső, Tóth Ernő és Ga-
lambos Tamás egy-egy munkája – ez-
úttal jól szerepelt, valamennyi elkelt. 
Váli Dezső Műtermének ára több licit-
lépcsőt emelkedett, de így is elmaradt 
a művész hasonló képeinek átlagos 
árától.

A jótékonysági árveréseken jelle-
gükből adódóan általában élő művé-
szek munkái szerepelnek, a beadók 
többnyire maguk az alkotók. Az ára-
kat egy-egy ilyen aukción másutt nem 
jelentkező tényezők is befolyásolják, 
és a kínálat színvonalát is gyakran éri 
kritika. A 12. alkalommal megrende-
zett Bátor Tábor kortárs aukció azon-
ban ezúttal is rácáfolt a fanyalgókra: 
a kifejezetten színvonalas nemzetkö-
zi anyag jó eredményeket generált. 
A teljes forgalom meghaladta a 70 mil-
lió forintot. A legmagasabb árat a bu-
dapesti születésű, az Egyesült Álla-
mokban élő Kika Karadi olajképe érte 
el 3,5 millió forinttal; Roman Ondá 
knak a velencei biennálés projektjét 
dokumentáló munkája egymillióért 
kelt el. Roskó Gábor friss olajképéért, 
a Syrian Fragment no. 1-ért 1,8 milli-
ót, Felsmann István Sült reliefjéért 1,1 
milliót, Kaszás Tamás Odujáért 700 
ezer forintot adtak.

emőD péter

A hónap aukciós műtárgya

Vajda: sok vagy kevés?
Alig indult ennyire „agyonhájpolt” tétel mostanában, mint Vajda Lajos 
1938-as Északi tája a Kieselbach Galéria árverésén. Igaz, külön kiadvány 
nem készült hozzá, de így is 19 oldalon méltatta a katalógus – külön füzetnyi 
terjedelemben. Ehhez és ahhoz az áhítathoz képest, amely a licit emelkedé-
sét kísérte, talán nem is tűnik olyan tetemesnek a 40 milliós leütési ár, kivált 
a 35 milliós indítás után. De valóban nem volt drága Vajda műve? Lehetett 
volna ennél lényegesen magasabb a végső összeg, ami – a kifizetendő száza-
lékokkal együtt – így is 50 millió forint körül jár?

Vajdát gyűjteni szinte nem is lehet, mert gyakorlatilag nincs a piacon belő-
le. A művész nem adott el semmit, ami Vajda Júliától a barátokhoz és az eltö-
kélt gyűjtőkhöz került, abból igen kevés jutott el a piacra, sok még ma is ott 
van, ahová jó néhány évtizeddel ezelőtt került. A hagyaték többi részéből (a 
javát a szentendrei Vajda Múzeum számára vásárolta meg az állam, még Vaj-
da Júlia élete végén) alig valami csöpög a műkereskedelembe. Ez jelenthetne 
kiemelkedő árakat is, hiszen a ritkaság megdobhatná az értéket, ám ma 
alig néhányra tehető azok száma, akik Vajdába fektetnének, közülük pedig 
még kevesebben engedhetik meg maguknak ezt az árszintet. A licitemelke-
déshez legalább két vevő(jelölt) kell, az pedig nagy kérdés, hogy vannak-e 
„Vajda” és a „több tízmillió forint” közös halmazában legalább ketten.

A művész életműve, ha a műgyűjtés vagy a piac lehetséges reakciói felől 
nézzük, három részre osztható. Vannak a korai rajzok (portrék, tájképek), 
amelyek kevésbé „vajdások”, áruk szinte nincs is. Azután van a legnépsze-
rűbb, legértékesebb korszak, a szentendrei (1934–1940), végül az utolsó 
szakasz, a nagy méretű, csomagolópapírra készült szénrajzokkal, de ahhoz 
tényleg nagyon nagy alázattal kell viseltetni Vajda művészete iránt, hogy 
valaki e művek között akarjon élni. Az Északi táj a ritka derűs képek egyike, 
de nem ezért került be egyetlen Vajdaként az esztergomi Keresztény Mú-
zeum 1956. októberi Hét művész című kiállítására, hanem mert a kiállítók 
– Bálinttól Kornissig – ezt tartották a számukra legfontosabb Vajda-műnek, 
nyilván nem véletlenül. Eljutottunk tehát oda, hogy egy kétségtelen fő mű 
került árverésre.

Hogy mennyi a szorzója egy műtárgy árának, ha remek a provenienciája, 
azt igen nehéz megítélni. Az életmű nem túl bőséges, és létezik – még ha 

már rég rá is szorulna egy felülvizsgálatra – oeuvre-katalógus, amelyet még 
Vajda Júlia és Mándy Stefánia állított össze; illetve az ismert gyűjtemények 
és a látható piaci mozgások alapján nagyjából követhető, melyik mű mi-
kor hová került. (Bár minden más szempontból nehéz lenne Csontváryval 
párhuzamot vonni, ez a része egy kicsit hasonlít: kevés mű, követhető 
mozgásokkal, nyilvánosság előtt ismert gyűjteményekkel.) Az Északi táj 
a hagyatékból feltehetően közvetlenül kerülhetett a gyámügyi jogászként 
dolgozó és a korszak talán legizgalmasabb, legprogresszívebb gyűjteményét 
felépítő Rácz Istvánhoz, 1970-ben már az ő gyűjteménye darabjaként állítot-
ták ki Pécsen. A gyűjtőről alig készült olyan portré, amelyiken ne szerepelne 
az Északi táj a háttérben, Nagy István pasztelljei és Bálint hasonló tónusú, 
szintén horizontális tájképe társaságában.

Viszont nem feledkezhetünk meg a technikáról sem. Grafikáról van szó, 
amely szénnel, pasztellkrétával készült, papírra. Mindig lesz egy határ, ame-
lyet egy papíralapú mű sosem léphet át. Még ha ebben az esetben Vajdáról, 
fő műről, a Rácz-gyűjtemény egyik legfontosabb darabjáról van is szó. Tehát 
a 40 (50) millió forint igen tisztességes összeg ezért a tételért.

gréczi emőke

Árverés

Vajda Lajos: Északi táj, 1938
pasztell, szén, papír, 29×88 cm

Élő művészek a hazai aukciós piacon

Óvatosan emelkedő árak

Szűcs Attila: Kanapé golyókkal, 2002
olaj, vászon, 140×200 cm

Galambos Tamás: Növendékek lázadása, 1983 körül
olaj, vászon, 90×190 cm

Keserü Ilona: Áramlás, 1975–1989
olaj, vászon, 180×120 cm

B
lit

z 
G

al
ér

ia

B
Á

V
 A

u
kc

ió
sh

áz
B

lit
z 

G
al

ér
ia

Muerto_6.indd   14 2016.05.27.   17:57



15MŰÉRTŐ    2016. június

XIX. ÉVFOLYAM – 6. SZÁM

Nagycirkuszhoz hasonló vizuális fel-
hajtással nyílt meg immár ötödik al-
kalommal május 4-én a New York-i 
Frieze. A 25. évfordulóját ünneplő, 
angliai eredetű vásár helyi igazgató-
jaként idén Victoria Siddall debütált. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a hely-
szín most is az East River-i Randall’s 
Island volt. Az eseményre felépített, 
nagy fehér szerpentinként kígyózó 
épületen belül és kívül berendezett 
vásár a merevsátor-struktúrából ki-
hozható maximális teret, színvona-
lat és eleganciát nyújtotta.

A főbejárat felett lebegő hélium-
ballon csecsemő, Alex Da Corte In-
gyen pénz című alkotása és Maurizio 
Cattelan 1994-ből újrakreált, élő sza-
marat és csillárt felhasználó műve 
egyaránt előrevetítette a benti, már-
már Lewis Carroll-i univerzumot. 
Az Alice Csodaországával veteke-
dő vásárkiegészítők – robotkutyák, 
ételhelyettesítő Soylent-turmix, pan-
tomimesek – fokozták az elsősorban 
látványban erős kortárs művészeti 
felhozatalt. 

Az alapos marketing és a  több 
mint egyévnyi előkészület gyümöl-
cseként az idei New York-i Frieze-en 
rekordszámú intézmény volt jelen, 
sokan neves múzeumok képvisele-
tében, az Armory Show-hoz hason-
lóan a világ minden tájáról. Töb-
bek közt az Andy Warhol Museum 
Pittsburghből, a Belvedere Museu m 
Ausztriából, a  Brit ish Museum, 
a Centre Pompidou és a Louvre, to-

vábbi amerikaiként felvonult a Met-
ropolitan Museum of Art; a Museum 
of Contemporary Art Chicago, a Mu-
seum of Fine Arts, Boston, a Muse-
um of Modern Art (MoMA). Jelen vol-
tak továbbá természetesen a londoni 
Serpentine Galleries és a Tate képvi-
selői is. A fő intézmények már a VIP-
napon leadták megrendeléseiket.

A 31 országot képviselő több mint 
200 galéria által kiállított műalkotá-
sok négy nagyobb kategóriába sorol-
hatók. A legnagyobb teret elfoglal-
va a műkereskedelemben hosszabb 
ideje sikeresen működő galériák vo-
nultatták fel műtárgyaikat. A kisebb, 
Focus elnevezésű részben „különle-

gesen kurált projektek” kaptak he-
lyet; a Frame szekcióban a relatív 
kezdők, a nyolcéves vagy fiatalabb 
galériák mutatkozhattak be. Az úgy-
nevezett Spotlightban kiállító keres-
kedők pedig szóló show-kat, egy-egy 
művészt hoztak csak magukkal. 

Az idei díjakat három kategóriá-
ban osztották ki. A Frieze Stand fődí-
jat a vásáron részt vevő összes galéria 
közül a kölni Galerie Gisela Capitain 
nyerte meg az alábbi művészek alko-
tásainak megjelenítéséért: Barbara 
Bloom, Gillian Carnegie, Gün ther 
Förg, Luke Fowler, Anna Gaskell, 
Martin Kippenberger, Zoe Leonard, 
Meuser, Albert Oehlen, Seth Price 

és Christopher Williams. A 12 évnél 
fiatalabb galériák csoportjában a Bo-
gotából érkezett, szobrokat, instal-
lációkat, festményeket és dokumen-
tumokat kiállító Instituto de visión 
galéria vitte el a pálmát a tematika 
és a látvány kitűnő összhatásával. 
A 2016-os Frame-díjra a genfi Truth 
and Consequences standot tartotta 
a zsűri a legérdemesebbnek, elsősor-
ban jó humorú munkájuk miatt. A ki-
állítóhely Daniel Dewar és Grégory 
Gicquel műveit mutatta be a közön-
ségnek.

Általános vélemény szerint a leg-
nagyobb tetszést idén a szólóshow-k 
aratták. Közülük a fokvárosi Ste-
ven  son galéria Moshekwa Langa 
művészetének nagy sikerű mini-
keresztmetszetével érkezett. A dél-
manhattani Bowery-negyedben ho-
nos Aicon Gallery az indiai modern S. 
H. Raza munkáiba nyújtott betekin-
tést. Barbara Thummnál a Berlinből 
hozott, geometrikus absztrak cióiról 
híres Jo Baer korai, szürrealista ih-
letésű alkotásai szintén felkeltették 
az ínyencek érdeklődését. 

A nagy izgalommal meghirdetett 
Damien Hirst–Gagosian Gallery újra-
egyesülésből született megastand vi-
szont megosztotta a nézőket. Korunk 
modern művészetének istenített sze-
replője, Hirst jól ismert, formalde-
hidben dermedő állatai és centrifu-
gafestményei a kötelező elismerések 
mellett a „megfáradt” és „idejétmúlt” 
jelzőket is megkapták.

Annak ellenére, hogy sok részt vevő 
galéria számolt be hat számjegyű el-
adásokról, a tavalyihoz képest valame-
lyest kevesebb volt az értékesítés. Ezt 
a résztvevők a szokatlanul hideg má-
jusi időjáráshoz hasonlították: egyik 
sem jellemző erre az évszakra. Ami 
az eladást illeti, valóban szokatlan, de 
nem meglepő, mivel az év kezdete óta 
már észlelhető volt a globális gazda-
sági bizonytalanság miatti lanyhuló 
forgalom. Mindezek mellett a Frieze 
New York a jól ismerteken kívül a fel-
törekvő galériá kat és felfedezetlen te-
hetségeket is promotáló butikvásár po-
zíció megszerzésére törekszik.

A Frieze-zel egy időben az Art New 
York és a Context New York is meg-
nyitotta kapuit, míg a kortárs afrikai 
művészeti vásár, az 1:54 és a NADA 
(New Art Dealers Alliance) New York 
is bemutatta pártfogoltjainak vizuális 
és kulturális produkcióját.

Julia olivier

Műkereskedelem

Frieze New York, 2016

Irány: butikvásár fiatalokkal

Esther Schipper munkája, Johnen Gallery

Alex Da Corte: Ingyen pénz, 2016
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Az április utolsó hétvégéjén megren-
dezett berlini Gallery Weekend hi-
vatalos megnyitót megelőző péntek 
délutáni órái még bemelegítő hangu-
latban teltek: Johann König, a vezető 
fiatal galeristák egyike (lásd Műértő, 
2016. február) René Blocknak (Műér-
tő, 2015. május), a berlini kereskedel-
mi szcéna doyenjének, valamint Tony 
Salamé bejrúti múzeumtulajdonos-
nak tartott baráti hangvételű vezetést 
Anette Kelm objektfotói előtt a vala-
mikori brutalista templom terében.

A műtárgypiac ugyan nemzetkö-
zi, mégis minden vásárnak, de még 
inkább a Gallery Weekend típusú 
eseményeknek sajátos, helyszín adta 
karaktere van. A német főváros egye-
dülálló globális művészeti metropo-
lisz, hiszen a berlini galériákhoz tar-
tozó, vagy tartozni vágyó művészek 
nagy része hosszabb-rövidebb időre 
oda is költözik. Az alkotók, a művé-
szeti élet szervezői, valamint a lelkes 
közönség közötti közvetlenebb nexus 
ösztönzőleg hat a kulturális vérkerin-
gés egészére. 

Az érdeklődők számára Berlin má-
sik vonzerejét a kiállítóterek sokféle-
sége adja. A századfordulós épületek-
től lerobbant gyárépületeken át, egy 
panelház sokadik emeletén lévő szűk 

irodahelyiségig mindenhol nyílnak jó 
kiállítások, amelyek a város felfede-
zésének örömét is adják. A centrum-
ban, egymástól sétatávolságra, olyan 
különböző helyszínek találhatók, 
mint a Galerie Thomas Schulte XIX. 
századi klasszicista saroktere, amely-
nek földig érő, háromosztású boltíves 
ablakait Daniel Buren csíkjai alakí-
tották modern katedrálisapszissá. 
Vagy a szupermarketekre jellemző, 

konténerszerű dobozban elhelyezke-
dő Galerie Barbara Thumm, amely-
nek kiállítóterébe Diango Hernández 
könnyed installációi közé behallat-
szik az ipari légkondicionálók zúgása. 
De ilyen helyszín az Alexanderplatz 
egyik műemléki, NDK-s óriáspanel-
jében a feltörekvő Kraupa–Tuskany 
Zeidler irodahelyisége is. Az alacsony 
mennyezetű, szőnyegpadlós szobá-

ban a nemsokára a MoMA-ban egyé-
ni kiállítással szereplő New York-i 
Rachel Harrison kondigépre emlékez-
tető installációja áll. A szomszédos, 
hétközben tárgyalóként funkcionáló 
helyiség nagy asztala pedig egyszer-
re szolgál Harrison jellegzetes, színes 
hungarocellszobrainak posztamensé-
ül, illetve a fitnesztermek és az irodák 
világából jól ismert gumi ülőlabdák 
tárolóhelyéül.

Az idén 12. alkalommal, 54 részt 
vevő galériával megrendezett Gallery 
Weekend leggyakrabban visszatérő 
motívuma az „everyday life”, a hét-
köznapi élet volt. Maga az esemény 
csupán egy ernyőszervezet, amely ál-
talános minőségi kritériumokon túl 
semmilyen tartalmi iránymutatást 
nem ad a galériák számára. Ezért is 
volt szembetűnő az újra és újra visz-
szaköszönő téma. Közvetlen tárgyi 
környezetünk a mindennapok szemé-
lyes szükségletein keresztül kiválóan 
alkalmas egy tágabb társadalmi pers-
pektíva megragadására, amit ez alka-
lommal is számos kortárs alkotó kiál-
lítása bizonyított. Jó példa erre Rachel 
Harrison, illetve Anette Kelm művé-
szete. Harrison absztrakt szobrai és 
asszamblázsai popart-referenciákkal 
operálva a legtöbb esetben bolti kész-
termékeket is magukba foglalnak, 
legyen az selfie-bot vagy üdítőital. 
A hungarocellből formázott kettlebell 
a kiállítótér nagyvállalati atmoszfé-
rájában a testépítésre szánt szabad-
időnek a munka relációjában való 
értelmezési lehetőségét kínálja. A ro-
botolásból való szabadulás puszta illú-
zió, amely a munkával kiérdemelt sza-
badidő fogalmában manifesztálódik. 

Anette Kelm a  német kortárs 
fotó élvonalába tartozó berlini mű-
vész, akinek képein szinte kizáró-
lag tárgyak szerepelnek. Felvétele-
it az objekt-portré kifejezéssel lehet 
legtalálóbban jellemezni. Modelljei 
a letisztult, semleges háttér előtt egy-
eurós boltban vásárolt, vagy utcán 
talált tárgyak. A csendélet és a mű-
termi fotó hagyományát viszi tovább 
a tökéletesen beállított olcsó tárgyak 
megörökítésének formájában, legyen 
az gyerekjáték, pizzásdoboz vagy 
egydolláros.

Jim Lambie skót művész (Ger-
hardson Gerner Galerie) a modern 
társadalom ipari előállítású csoma-
golóanyagait és talált tárgyait alakít-
ja szoborrá. A fémesen csillogó, felfújt 
aluzacskók sokaságából álló, levegő-
vel telt reliefek, valamint a calderi fi-
ligránstruktúrát idéző függesztett 
gumibelső-konstrukciók és a neon-
ra színezett IKEA-polcok szenzuális 
összhatást adnak.

A galériák kisebb-nagyobb vonzás-
körzettel, de alapvetően három cso-
portba tömörülnek Berlin Mitte ne-
gyedének központi területén belül. 
Ebből kettő – beleértve a fent említett 
helyszíneket is – inkább a Potsdamer 
Platz magasságában helyezkedik el, 
a harmadik a belvárost horizontáli-

san átszelő Unter den Linden sugár-
út felett található. A kiállítóterek sok-
félesége mellett talán még fontosabb 
az a tény, hogy a berlini galériák eu-
rópai léptékkel mérve sok esetben 
múzeumméretűek. Máshol ilyen ka-
liberű tárlatok megvalósítására, ame-
lyekből csak a Gallery Weekend alatt 
több tucat nyílt, jellemzően nagyobb, 
nem magánfenntartású intézmények 
tudnak vállalkozni. Az utolsóként 
említett galériás csomópont számos 
bolttal és vendéglátóhellyel tarkított, 
de léptékénél fogva mégis barátsá-
gosabb lakóövezetben található. Itt 
a legjellemzőbbek a klasszikus, rep-
rezentatív, utcáról nyíló galériate-
rek, de néhány kivételtől eltekint-
ve a legnagyobbak is itt találhatók. 
A szcéna egyik vezető, háromszin-
tes mamutgalériája, a Sprüth Magers 
is itt helyezkedik el. Az itt kiállító 
Alexandre Singh objekt-hangjátéka 
a fotó, az asszamblázs és a szobrá-
szati szempontból már körüljárt hét-
köznapi tárgy tematikát performatív 
irányba mozdította. Művében – The 
School for Objects Criticized AE – 
a vizuális művészetek, a színház és 
az irodalom határait átlépve ötvözi 
a műfajokat. Az installáció első pillan-
tásra vintage design tárgyak elegáns 
ready made bemutatójának tűnik. 
A színpadiasan megvilágított banális 
tárgyak – műanyag flakon, kenyérpi-
rító, magnó, kitömött görény – azon-
ban egy bonyolult drámai set-up sze-
replői. A élettelen használati tárgyak 
megszólalnak, kritikai és önreflexív 
dialógusaikban az egymáshoz, a tö-
megtermeléshez és az élet olyan fon-
tos dolgaihoz, mint a szexhez és a ha-
lálhoz fűződő összetett viszonyukról 

vallanak. A mű tulajdonképpen egy 
hangzó tárgykomédia.

A Sprüth Magerstől jellegében leg-
távolabb eső, a Potsdamer Platzhoz 
közelebbi lakásgalériák egyikében 
(Barbara Wien) a régészeti leleteket 
bemutató múzeumi display formájá-
ban installálta munkáit a Chicagóban 
élő Michael Rakowitz. A kortárs mű-
vek történeti múzeumokra jellem-
ző prezentációját az indokolja, hogy 
Rakowitz a 2003-ban kifosztott bag-
dadi Iraki Nemzeti Múzeum eltűnt 
műtárgyainak replikáit készítette el. 
A művész 2007 óta futó projektje so-
rán a hozzávetőleg 15 ezer eltűnt re-
likvia másolatának elkészítését tűz-
te ki céljául. A papírmasé replikákat 
arab újságokkal és az Egyesült Álla-
mokban árusított közel-keleti élel-
miszerek csomagolásával vonja be. 
Rakowitz nem látta a műtárgyak ere-
detijét, a chicagói egyetem és az In-

terpol által hozzáférhetővé tett ada-
tok alapján készíti el a másolatokat. 
A felbecsülhetetlen értéket képviselő 
tárgyi emlékek remake-jeit a tömeg-
termelés hulladéknak szánt anya-
gaiból formálja kortárs plasztikává. 
Az ellentmondásos anyaghasználat 
mellett az is fokozza a feszültséget, 
hogy a hiányzó ezeréves múzeumi 
emlékeket egy kereskedelmi galéri-
ában ismerteti meg és „árazza be” 
a gyűjtők számra.

A „everday life” tág témakörén be-
lül intimebb megközelítést választot-
tak azok az alkotók, akik személyes 
terüket vagy mindennapjaikat dol-
gozták fel naplószerűen. Ezt legjob-
ban Horst Ademeit 40 évet felölelő, 
a Delmes & Zandernél látható szisz-
tematikus polaroidsorozata példázza, 
amelyben életét és közvetlen környe-
zetét örökítette meg. 

A művész mindennapjainak, szak-
mai és személyes életének is fontos 
tere a műterem. Wolfgang Tillmans 
a Galerie Buchholz tereiben Studio 

című fotókiállításával formai és tartal-
mi tekintetben is a műterem kérdés-
körét tematizálta. Szintén az alkotói 
folyamat kreativitására és annak hely-
színére utal Adriano Costa kiállítá-
sa, aki első németországi egyéni tár-
latával a nápolyi alapítású Supportico 
Lopez Berlinben működő galériájában 
mutatkozott be. Kiállítása egy „studio-
like” enteriőr, amely a műterem sze-
dett-vedett hangulatát keresztezi egy 
letisztult modernista tárlatáéval. A vö-
dör-piedesztálra emelt porszívó mel-
lett minimalista fali fémkonstrukciók 
alkotják a térbeli kollázs egészét. Cos-
ta a 2016-os Gallery Weekend emblé-
ma-művésze is lehetne: ő maga is egy 
időre Berlinbe költözött, és kiállítását 
olyan talált tárgyakból és olcsó hasz-
nálati cikkekből állította össze, ame-
lyek berlini tartózkodása során akad-
tak az útjába.

magyar Fanni

Műkereskedelem

Gallery Weekend, Berlin 

Nehéz a hétköznapokon átlépni

Adriano Costa: Storytelling Caipira, Supportico Lopez, Berlin, 2016

Michael Rakowitz: The invisible enemy should not exist, Galerie Barbara Wien, Berlin, 2016

Michael Rakowitz: The invisible enemy... 
(részlet), 2016

Michael Rakowitz: The invisible enemy... (részlet), Galerie Barbara Wien, Berlin, 2016
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Műkereskedelem

Sorozatunk első részében megmutattuk, 
Hantaï Simon nem csupán szülőhazájában 
világhírű képzőművész, hanem a nemzet-
közi műtárgy-kereskedelem szintjén mér-
ve is jelentős és keresett kortárs mester. 
Szintén megemlítettük Hantaï barátjá-
nak és kortársának, Reigl Juditnak egy-
re erősödő szerepét, melyet jól példáz, 
hogy júniusban Párizsban és London-
ban is találkozhatunk aukciókon egy-egy 
munkájával. Kíváncsian várhatjuk, ho-
gyan fog szerepelni a Sotheby’s párizsi 
árverésén Reigl Eclatement című (1955) 
festménye, 200 ezer eurós alsó becsérté-
kével, illetve ugyanezen aukciósház lon-
doni Contemporary East aukcióján későb-
bi, Guano című (1959–1963) munkája 100 
ezer fontos kezdőárával (többek közt Ma-
urer Dóra, Tót Endre, illetve Szűcs Attila 
műveinek társaságában). Valami elindult, 
mondhatjuk jogosan, hiszen az aukciós je-
lenlét mellett Reigl kiemelt szereplője volt 
a májusi Choices Paris hétvégének; Mau-
rer Dórának pedig a világsztárokat képvi-
selő White Cube megagalériában nyílt lon-
doni kiállítása. 

Habár logikus lépés lenne az aktuális sikerek 
kapcsán Maurer vagy Reigl aukciós eladásait 
megvizsgálni, ehhez egyelőre nem áll rendel-
kezésünkre megfelelő mennyiségű adat. Ennek 
ellenére láthatjuk, hogy egyre több magyar és 
magyar származású művész kerül be a nemzet-
közi művészeti élet vérkeringésébe. Ugyanak-
kor érdemes az érem másik oldalát is megvizs-
gálni, és olyan művészeket górcső alá venni, 
akiknek pia ci megítélése az évek során hullám-
zó tendenciát mutatott. Sorozatunk második ré-
sze – több mint száz évet visszaugorva – egy 
korábban megkérdőjelezhetetlenül világhírű 
és -sikerű művészünkkel, Párizs festőfejedel-
mével, Munkácsy Mihállyal foglalkozik. 

A téma aktualitását a Krisztus-trilógia egyet-
len magánkézben lévő darabjának, az 1884-ben 
festett Golgotának védetté nyilvánítása adja. 
Az amerikai-magyar milliárdos, Pákh Imre ma-
gántulajdonában lévő, hatalmas, 460×712 cm 
méretű olaj-vászon munka becsértéke valahol 
5–7 millió dollár között lehet, eladási ára azon-
ban a nyílt piacon gyakorlatilag megjósolhatat-
lan. A Trilógia XIX. századi világhíre Munká-
csy műkereskedőjének, az ausztriai Charles 
Sedelmeyernek a zsenialitását dicséri. A kor 
Charles Saatchija a Golgotát egész Európában 
megutaztatta, majd végül az Egyesült Álla-
mokban kiállítva csillagászati, 175 ezer dollá-
ros áron értékesítette (mai értékre átszámolva 
ez körülbelül 4-5 millió dollár). Munkácsy ez-
zel egy csapásra Európa legjobban kereső és ke-
resett festője lett, a világhíre haláláig kitartott 
– így lett a mai napig Magyarország talán legis-
mertebb festője. Neve a világon mindenütt is-
merősen cseng, és a külföldi aukciósházak is jól 
tudják: nem sokat kockázatnak egy-egy kvalitá-
sos festményének árverezésével.

A Golgota kapcsán ugyanakkor jogosan me-
rül fel a kérdés, vajon mennyiben segít értéké-
nek megállapításában az aukciós eladások vizs-
gálata. Ez annak a magyar állam és Pákh Imre 
között keletkezett vitának is az alapja, mely 
ideig lenesen a munka gyorsított eljárásban tör-
tént védetté nyilvánításával végződött. Rövi-
den: míg Pákh 9 millió dollárt szeretett volna 
kapni Munkácsy festményéért, addig a magyar 
állam 6 milliót ajánlott érte. Igazi patthelyzet, 
mivel a védett művet Pákh akkor sem vihetné ki 
az országból, ha valóbban ezt akarná, ugyanak-
kor megtilthatja annak bemutatását a közönség 
számára. Ennek eredménye, hogy a Golgota le-
takarva várja a „látogatókat”.

A védettséget, vagyis a munka Magyarorszá-
gon tartását (nem lehet a festményt az ország-
ból engedély nélkül kivinni) nemzeti értékeink 
megvédésével indokolták, ezzel pedig nemigen 
lehet vitatkozni. Érdemes tehát röviden meg-
vizsgálni Munkácsy aukciós eladásait az elmúlt 
évtizedben – talán ez az eladási ár körüli vitá-
ban is támpontot adhat.

Munkácsy Mihály műveit 2005 és 2016 között 
167 alkalommal – a XIX. századi festőhöz képest 
gyakran – aukcionálták szerte a világon. Ugyan-
akkor ebből csupán 74 esetben volt „értékelhe-

tő” festményről szó. A fennmaradó 93 munka 
szinte kivétel nélkül kis méretű tus- vagy ceruza/
grafitvázlat, melyek eladási aránya ugyan erősö-
dő tendenciát mutat, de az átlagos eladási érté-
keket figyelembe véve a Golgotával összevetés-
ben nem relevánsak (túlnyomórészt 500 és 1500 
euró körüli leütésekről beszélhetünk). A 2005 és 
2010 között összesen árverésre került 86 mun-
kából 45 tartozott ebbe a kategóriába, meglehe-
tősen alacsony, 29 százalékos eladási aránnyal, 
míg a 2010 és 2016 között összesen aukcionált 
81 műből már 48 (62,5 százalékos sikeresség) ta-
lált vevőre. Ez jelentős emelkedés, és mindenféle-
képpen jó hír Munkácsy papírmunkáinak gyűj-
tői számára. (A papíralapú munkák általános 
eladási arányát leginkább a Dorotheum 2009-es 
aukciója befolyásolta negatívan, amikor a 23 el-
indított ceruza-papír munkából egyetlen darabot 
sem sikerült értékesíteni.) 

A Golgota esetében érdemesebb Munkácsy 
csúcseladásait felidézni. Habár sokszor gondol-
juk, hogy a művész árai Magyarországon a leg-
magasabbak, legdrágábban aukcionált képét a 
londoni Sotheby's értékesítette 2004 júniusá-
ban közel 600 ezer fontért. Általánosságban el-

mondható, hogy Munkácsy képei közül a nem-
zetközi műtárgypiacon az 1880-as években 
készült juste milieu munkák a legnépszerűb-
bek, nemritkán megduplázva alsó becsértékü-
ket (pl.: Christie’s New York, 2003. május, 29. 
tétel). A közelmúltat nézve 2015 is jó évnek volt 
mondható, hiszen míg a Sotheby’s Londonban 
ért el 220 ezer fontos teljes eladási árat 80 ezer 
fontról indulva, addig a Christie’s New Yorkban 
talált vevőt Munkácsy szalonbelsőt ábrázoló 
1878-as zsánerképére 395 ezer dollárért. A ha-
zai piac is kiegyensúlyozottnak mondható: itt 
értéktartó befektetésként kvalitásos munkák-
hoz lehet jutni. Ugyanakkor meg kell említeni, 
hogy néhány anomália, mint például Munkácsy 
1888-as Szerelmi dal című képének négy éven 
belül három árverésen való indulása, elgondol-
kodtató. A 2011-ig ismeretlen mű Németország-
ban bukkant föl először, majd megjárta mindkét 
vezető budapesti aukciósházat.

A fenti áttekintésből is tisztán látszik, hogy 
a Golgota ára rendkívül nehezen meghatá-
rozható, hiszen az árverési eredmények nem 
szolgálnak egyértelmű párhuzamokkal. Mi-
vel a számok vizsgálata nemigen segít a vita el-
döntésében, a Golgota ára ugyanannyira lehet 6 
millió, mint éppenséggel 9 millió dollár. Hason-

lóan komplex probléma a magyar állam részéről 
meglehetősen drasztikus lépésnek, a festmény 
védetté nyilvánításának jogossága.  

Ebből az aspektusból nézve érthető Pákh fel-
háborodása, hiszen az angolszász gyakorlat-
ban ritkán merül föl a védettség, illetve a kivite-
li engedély kérdése. Az amerikai gyakorlat igen 
megengedő műtárgykiviteli szabályozás tekin-
tetében, ami viszont sokkal kevésbé mondha-
tó el az európai példákról. Spanyolországból, 
illetve Olaszországból régi mesterek munkáit 
már-már szinte lehetetlen hivatalosan külföldre 
vinni. Míg a 2000-es évek elejéig a szabályozás 
főképpen a száz évnél idősebb műtárgyakra vo-
natkozott, addig ma már a XX. századi művek 
exportálása is egyre erősebb ellenőrzés alá esik. 
Olaszországban ez a háború utáni olasz képző-
művészet iránti érdeklődés megugrásával ma-
gyarázható. Míg például Fausto Melotti (1901–
1986) munkáit a kilencvenes években némi 
túlzással szinte aprópénzért lehetett megkap-
ni, addig ma már 100 ezer euró alatt alig-alig 
lehet hozzájuk jutni. A szigorítás persze érthe-
tő, ugyanakkor több tanulmány szerint is csak 
a feketekereskedelem és a műtárgycsempészet 

erősödését szolgálja. Franciaországban hasonló 
szabályozásról beszélhetünk, ráadásul a francia 
állam bármely műtárgyat megvásárolhat aukci-
ón is, ha ki tudja fizetni érte az utolsó legmaga-
sabb licitet. Természetesen ez az eljárás is veszé-
lyekkel jár, hiszen ha előre kitudódik az állam 
érdeklődése, mesterségesen fel lehet srófolni 
a műtárgy leütését. Ugyanígy megtörténhet 
persze, hogy végül az állam úgy dönt, nem tart 
igényt az adott tételre, így igencsak vigyáznia 
kell annak, aki manipulálni akarja az eladá-
si árat. A német szabályozás a megengedőbb, 
a pia ci alapon működő angol és a szigorúbb, 
a nemzeti érdekeket szubjektívebben definiáló 
és érvényesítő francia és olasz gyakorlat között 
volt egészen Monika Grütters német kulturális 
miniszter 2015-ös szigorítási tervezetének beje-
lentéséig. Ennek eredményeként több művész 
– köztük Georg Baselitz es Gerhard Richter – 
visszavonta letétbe helyezett műveit a múzeu-
mokból, ugyanakkor pánikszerű műtárgy-ex-
portálási hullám indult meg a német gyűjtők 
körében (lásd Műértő, 2015. szeptember).

Európában Anglia a legmegengedőbb a mű-
tárgykiviteli engedélyek kiadásának és műtár-
gyak védetté nyilvánításának terén. Az engedély 
megadásának kérdése legutóbb egy Rembrandt-

kép, Catrina Hooghsaet portréja kapcsán kapott 
kiemelt figyelmet. Ennek új tulajdonosa ugyan-
is úgy döntött, hogy kiviszi a 35 millió fontért 
megvásárolt műtárgyat az országból. Ilyen eset-
ben bevett gyakorlat – habár ennek megalapo-
zottsága és indokoltsága egy-egy műtárgy eseté-
ben egyre többször vitatott –, hogy a National Art 
Fund (Nemzeti Művészeti Alap) különböző csa-
tornákon keresztül pénzgyűjtésbe kezd: magán- 
és céges adományokat, illetve állami forrásokat 
von be, ha úgy ítéli meg, a műnek az országban 
kell maradnia. Az eljárás általában viszonylag 
egyszerű: ha az alap egy éven belül összegyűjti 
az összeget, a munka az országban maradhat, ha 
nem, a tulajdonos szabadon rendelkezhet vele. 
Képet utólagosan nem nyilvánítanak védetté, és 
a kivitelét csupán alapos indokkal lehet megaka-
dályozni (legfeljebb 10 évig): abban az esetben, 
ha az alap sikeresen összegyűjtené a nyílt piaci el-
adási árát, az új tulajdonos viszont mégsem lenne 
hajlandó annak eladni. A Rembrandt-festmény 
esete, mondhatni, klasszikus, és Munkácsy Gol-
gotájával is párhuzamba állítható. A National Art 
Fund már korábban is szerette volna megszerez-
ni a képet, de 22,5 millió fontos ajánlatát a wale-
si Penrhyn-kastély tulajdonosai nem fogadták el, 
szemben a nyílt piacon később felkínált 35 millió 
fontos összeggel. Mindezek ellenére Rembrandt 
műve a felek rugalmasságának és tárgyalókészsé-
gének köszönhetően nagy valószínűséggel Ang-
liában marad.

Ezzel szemben a Golgota védettségének ese-
tében a felek már a bírósági pereskedésnél jár-
nak: megkérdezett nemzetközi jogászok általá-
nos véleménye, hogy ha az Európai Bírósághoz 
kerül az ügy, Pákh Imre jó eséllyel érvelhet a vé-
dettség feloldásáért, mely a tulajdonhoz való 
európai alapjogot is sérti. A Golgota körül ki-
alakult konfliktus mindenesetre remekül mu-
tatja, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű 
aukciós eredmény hiányában milyen nehézsé-
gekbe ütközik egy műtárgy értékének felbecsü-
lése. A Golgota megőrzése és Magyarországon 
tartása kétségkívül nemzeti érdek, ugyanakkor 
ennek jelenleg gyakorolt módja több mint kér-
déses. A precedens értékű ítélet/döntés, mely 
szerint a Golgotát utólagosan, gyorsított eljárás-
ban nyilvánította védetté az Örökségvédelmi 
Központ, rendkívül veszélyes üzenetet hordoz. 
Ennek alapján a nemzeti érdekre hivatkozva 
bármely Magyarországra kölcsönzött, magán-
kézben lévő munka visszatartható. Nem nehéz 
ebből arra a következtetésre jutni, hogy jelentős, 
külföldön lévő magyar műveket ezek után nem 
lesz könnyű Magyarországra hozni. A Golgota 
körül támadt kötélhúzás pedig minden bizony-
nyal a háttérben fog eldőlni.

Ferenczy Bálint

Nemzeti érdekek – piaci szabályok

Golgotajárás

Munkácsy Mihály: Golgota, olaj, vászon, 460×712 cm, 1884
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Kunsthaus Lempertz, Berlin

orosz, porosz porcelán

Dorotheum, Bécs

Régi mesterek sikere

A kölni székhelyű aukciósház berlini 
filiáléjában a tavalyi kezdeményezés 
sikerén felbuzdulva idén is megren-
dezték a speciális porcelánárverést. 
Berlin a KPM (Königliche Porzellan-
Manufaktur), vagyis a márkás királyi 
fajanszműhely központjának számít, 
így az értékesítést széles nemzetközi 
érdeklődés kísérte. 

Az április 30-án két részletben 
megrendezett árverés délelőttjén 
252 tételnyi porosz anyag került ka-
lapács alá. A tárgyak közel egyne-
gyede egy névtelenségét megőrizni 
kívánó vesztfáliai házaspártól érke-
zett, akik évtizedeken át gyűjtötték 
a gyár korai termékeit 1763-tól II. Fri-
gyes haláláig. A legmagasabb leütés 
is ebből a tárgycsoportból került ki. 
Az 1810 tájáról származó ritka „tete 
à tete” együttes tálca mellett teás- 
és kávéskannából, tejeskancsóból, 
cukrosszelencéből, két csészéből 
és aljból áll; mintája első pillantás-
ra meglepő lehet. Sèvres francia ma-
nufaktúrája Napóleon 1798–1801-
es egyiptomi expedíciói után állt rá 
az egzotikus témára, melyet a poro-
szok is követtek: ez a színes zománcú 
és dúsan aranyozott KPM-szervíz is 
hieroglifákkal van díszítve. Az edé-
nyek füle krokodilt, a fedelek fogan-
tyúi szfinxet mintáznak, a kiöntő 
szája plasztikus sasfej. Becsértéke 30 
és 40 ezer euró között volt, de végül 
közel 80 ezerért kelt el. Az uralkodó 
különféle alkalmakra szánt reprezen-
tatív ajándékait is a KPM-től rendel-
ték meg. Az 1810–1820-as években 

egy-egy műemléképület ábrázolása 
volt a jellemző, de az 1830-as évek-
ben már teljes panorámákat is felvit-
tek a tárgyakra. III. Frigyes Vilmos 
vejének, a holland Frigyes hercegnek 
készíttette 1832-ben azt a félméteres 
talpas vázát, amelyre a porcelánfestő 
dinasztiából származó Eduard Wil-
helm Forst Berlin egész akkori – ma 
is meglévő – központját ráfestette. 
A látványos „veduta” becsértéke fö-
lött, 57 ezer euróért cserélt gazdát. 
A harmadik helyezett egy 1835 körü-
li, hasonló méretű és stílusú, de két-
fülű urna lett, egy-egy potsdami lát-
képpel, mely 32 240 eurón végzett.

Érdekesen alakult délután az orosz 
kínálat sorsa, amelynek másfélszáz 

tételéből 60 volt márkás cári vagy ko-
rai szovjet porcelán, a most 90 éves 
Grigorij Sargorodszkij tulajdonából. 
Tárgyai az I. Sándor szentpétervári 
manufaktúrájából lett leningrádi ál-
lami üzemi időkig követik a porcelá-
nok tematikus és formai változásait. 
Legtöbbre az Osztrovszkij-színmű és 
Rimszkij-Korszakov-opera címszerep-
lőjét, Hópelyhecskét értékelték. A szí-
nes zománcú, aranyozott, 18 centi 
magas ezüstözött nippet oroszos dísz-
ruhában A. V. Scsekotihina-Potockaja 
tervezte, a petrográdi Lomoszov gyár-
ban készült 1923-ban. Ugyaninnen 
való Rudolf Wilde 1920-as emléktálja, 
fehér mezőben vörös zászlóval, „Győ-
zelem a dolgozóknak / október 25.” je-
lentésű cirill betűs felirattal, valamint 
az „1917–1919” aranyozott dátummal. 
Natalija Danko vezető tervező 1923-as 
szobrocskája, a Szónokló munkásnő – 
jobbjában a Rabotnyica (Dolgozó nő) 
hetilappal –, melyet porcelánfestő hú-
gáról, Jelenáról mintázott, azon politi-
kai kisplasztikák közé tartozott, ame-
lyek az 1925-ös  párizsi nemzetközi 
díszítőművészeti mustrán arany- vagy 
ezüstérmet nyertek. Itt egy 1936-os 
replikát aukcionáltak, becsértékét 8 és 
10 ezer euró között határozták meg. 
Mivel a beadó előzetesen kikötötte, 
hogy csak bontatlan blokkban hajlan-
dó megválni kollekciójától, a Lempertz 
– rendhagyó módon – nem vitte téte-
lenként kalapács alá a kínálatot, és utó-
lag is a két fél üzleti titkaként kezeli 
az értékesítés végösszegét. 

W. I.

Az osztrák aukciósház tavaszi nagy-
hetén, április 19. és 21. között két na-
pon is licitálhattak az érdeklődők 
a régi mesterek műhelyeiből szárma-
zó 286 tételnyi festményre. A XIX. 
századi művészet 228 tételben, a ve-
gyes műtárgyakat három részletben – 
bútor, szobor és régiség, üveg és por-
celán – árverezték, összesen 1038 
tételben. Az antik és modern ékszer-
kínálat 194 tételt tett ki. Az árveré-
si sorozat a szakértők szerint az utób-
bi évek egyik legjobbja volt, amelyen 
millió fölötti leütés mellett világre-
kordok is születtek.

Az előzetes várakozásnak megfele-
lően Hans Memling, a XV. század vé-
gének vezető flandriai festője került 
a lista élére. Az ő műhelyéből szár-
mazó, fatáblára olajjal festett, Krisz-
tus születését ábrázoló oltárképet 
egy németalföldi arisztokrata család 
nemzedékei őrizték meg kiváló álla-
potban mindmáig. Becsértékét 1,2–
1,8 millió euróra tartották, és végül 
ennek alsó határán került egy telefo-
nos licitálóhoz. Új felfedezésnek szá-
mított Peter Paul Rubens egyik visz-
szatérő témájának eredeti verziója. 
A Párisz ítélete című, másfélszer két-
méteres  festmény belga magántulaj-
donból érkezett, és a 400 és 600 ezer 
euró közötti sávba értékelték, ám en-
nek a dupláját hozta, 869 ezer eurót. 
Most feltárt autográfja alapján a hol-
land Huybrecht Bueckeleer készí-
tette 1563-ban A Szent család Szent 
Annával című festményt, mely ba-
jor magángyűjteményből érkezett 

Bécsbe, 150 és 200 ezer euró közöt-
ti becsértéken indították, és végül 
430 ezer euró fölött cserélt gazdát. 
A XVII. század derekán alkotó Fran-
cois Habert Csendélet szőlőskosárral, 
cseresznyéstállal és serleggel című al-
kotását előzetesen 30 és 40 ezer euró 
közötti értékre tartották, ám becsér-
tékének nyolcszorosán, 247 ezer eu-
rón zárult az érte folyó vetélkedés. Ez 
az összeg egyben a francia mester vi-
lágrekordját is jelentette.

A XIX. századi festészet nemzetkö-
zi kínálata sok külföldi érdeklődőt ho-
zott a Dorotheumnak. Ippolito Caffi 
egyik többször is megfestett, jellegze-
tes velencei vedutája, az Éjféli népün-

nepély a Via Eugenián (1839–1840) 
viszonylag mérsékelt, 40 és 60 ezer 
euró közöttire tartott becsértéké-
nek négyszereséig jutott. Honfitársa, 
Piet ro Galter Canal Grandéja szintén 
becsértéke fölött, 112 500 eurón vég-
zett, ami újabb világcsúcs. Szintén 
a mindenkori legmagasabb árát érte 
el Domenico Quaglio barokk mester 
is, akinek a reimsi katedrálist ábrázo-
ló látképe az előzetes várakozás több 
mint hatszorosán, 130 ezer eurón 
ment tovább. 

A tucatnyi magyar tételnek épp a 
fele kelt el. A „fest. Böhm Pál Mün-
chen” szignóval ellátott Pihenő a me-
zőn című életkép becsértékén, 7500 
eurón talált új gazdára. Ifj. Markó 
Károly Esti hangulat a Campagnán 
(1872) című ovális „ideál-tája” becs-
értékének felső határáig, 10 ezer eu-
róig jutott. Markó András Római 
vízvezeték a Campagnán a Mon-
te Gennaróval a háttérben (1876) 
című munkája 16 250 euróig vitte. 
Tornai Gyula Keleti pár című, kacér 
háremhölgyet és fekete bőrű kísé-
rőjét ábrázoló festménye 5600 eu-
rót hozott. A magyar témát kedvelő 
osztrák tiszti festők közül Otto von 
Thoren Magyar paraszt ökörfogattal 
(é. n.) című olajfestménye becsérté-
ke alsó határán, 5000 eurón végzett. 
August von Pettenkofen 1856-ban 
festett, Vonuló cigánykaraván című 
alkotásának viszont az előzetes vá-
rakozásokkal szemben csupán 10 
ezer euróval kellett beérnie.

I. W.

Art Brussels 2016 és Independent Brussels

Az Independent helyet foglal
Még érződött az idegenforgalmi adatokon a párizsi és a brüsszeli merényletek 
hatása, amikor április 20-án megnyílt az Independent Brussels, a New York-i 
kultvásár első európai kiadása, majd másnap az Art Brussels.

Az Independent szervezői kétszeresen is bölcsen jártak el: egy nappal 
a nagy vásár előtt nyitottak és zártak, így a szakma és a gyűjtők szempontjából 
legfontosabb időpontban nem konkuráltak az események. A közönség a piac 
új szereplőjétől azt is jó néven vette, hogy az Independent ingyen engedte be 
a publikumot, míg a 34. Art Brussels napijegye 20 euróba került. Emellett 
a New Yorkban is izgalmas felfedezéseket hozó Independentnek kísérletezőbb 
jellegű programjával is sikerült megkülönböztetnie magát versenytársától. 
Az egyetlen elem, ahol ezt kicsit „túltolták”: a weboldal, ahol a design a hasz-
nálhatóság rovására ment.

Katarina Gregos, az Art Brussels művészeti igazgatója és átfazonírozásának 
lelke is bölcsen döntött – ha ő találta ki –, amikor regnálása negyedik, utolsó 
évében a régi expótelepről a város egyik nevezetes helyszínére, a Tour et 
Taxis-ba költöztette a tekintélyes vásárt. Ezzel belátható és bejárható mére-
tűre zsugoríthatta (a tavalyi 191 helyett 141 kiállító), és a városhoz közelebb 
is hozta – bár az érdeklődőknek még így is sokat kellett tülekedniük a du-

góban, vagy hosszan gyalogolniuk a met-
rótól, hogy eljussanak a helyszínre. Ezzel 
szemben a New York-i résztvevőkkel sok 
ponton átfedésben lévő, 60 körüli galériát 
felvonultató, kurátorok által kitalált stand-
jaival az Independent a város közepén vil-
lantott. A közönségnek az a része, amelyik 
az új New York-i helyszínen is megfordult, 
tapasztalhatta, hogy a brüsszeli épület jel-
lege és struktúrája is megegyezik az ame-
rikaiéval.

Gregos, aki a hírek szerint visszatér ko-
rábbi tevékenységéhez és főállású kurátor 
lesz, Brüsszeli működésének kezdete óta 
mindent megtett, hogy izgalmat hozzon 
a betokosodott, kockázatot alig vállaló 
Art Brusselsbe. Tette ezt több-kevesebb 
sikerrel. Izgalmat a környékbeli tekinté-
lyes galériák továbbra sem hoztak. Fris-
sességet döntően a Gregos által bevezetett 

Discovery szekció, azon belül is részben a rendre komoly anyagokkal megje-
lenő kelet-európai és baltikumi galériák jelentettek. Idén ezekről a tájakról 
egy lengyel (BWA Warszawa), egy lett (Alma), egy román (:BARIL), egy orosz 
(Iragui) és egy bolgár (SARIEV Contemporary) jutott be ebbe a szekcióba, 
és a Molnár Ani Galéria is itt szerepelt újra Brüsszelben. A budapesti kiál-
lító kiváló helyen, mindjárt a főbejárattól jobbra mutatta be az észt Marge 
Monko, Ember Sári és Cseke Szilárd munkáit. Azoknak, akik innen indulva 
járták be a standokat, Ember Sári tájkép-szimulációi szép bevezetésként 
szolgáltak az úthoz.

A Rediscovery szekcióban az említetteken kívül a felfedezés örömét az újra-
értékelt régi életművek, illetve a kevéssé ismert, kiváló, sok évtizeddel ezelőtt 
aktív mesterek hozták meg. Itt többek között a Párizs/Brüsszel székhelyű Da-
niel Templeton galéria szerepelt Jules Olitski műveivel, a temesvári Jecza galé-
ria Liviu Stoicoviciu anyagával, valamint a rennes-i Oniris – Florent Paumelle 
Vera Molnár festményeivel és számítógépes grafikáival.

A szupernehézsúlyban indulók közül a bécsi Krinzinger Csákány Istvánt 
választotta szólókiállításra; a művész 
Workspace című anyagától elválasz-
tott másik standján pedig többek 
között Kader Attia, Secundino Her-
nández és Hans Op de Beeck munkáit 
mutat ta be.

A brüsszeli fővásár legnagyobb 
attrakciója idén a 2014-ben 78 évesen 
elhunyt belga kurátorlegenda, Jan 
Hoet – többek közt a genti S.M.A.K. 
alapítója és a Documenta 9 kurátora 
– gyűjteményéből válogatott Cabinet 
d’Amis: The Accidental Collection 
of Jan Hoet című kiállítás volt. Itt 
egyebek közt Richard Artschwager, 
Joseph Beuys, Christian Boltanski, Michaël Borremans, Marcel Broodthaers, 
Cai Guoqiang, Marlene Dumas, Jimmie Durham, Rodney Graham, David 
Hammons, Mario Merz, Marisa Merz, Panamarenko, Charles Ray, Luc 
Tuymans és Andy Warhol alkotásai voltak láthatók.

A 2010-ben, New Yorkban indult Independent első európai kiadásán a nagy 
vásároktól eltérően nem jelentkezéses, hanem meghívásos alapon lehetett 
részt venni. Az így összeállt rendezvény kurátori anyagait olyan nagyme-
nők standjain mutatta be, mint a Delmes & Zander (Köln/Berlin), a Gladstone 
Gallery (New York/Brüsszel), a Chantal Crousel (Párizs) vagy a David Zwirner 
(New York, London). Ezek mellett olyan fiatal galériák is kiérdemelték a meg-
hívást, mint az alig egyéves brüsszeli-luxemburgi Stems. Az Independentet 
New Yorkban már sikerült a nagyok fölé pozicionálni. A fennmaradás Brüsz-
szelben attól függ, hogy sikerül-e az általános érdeklődés szintjén kifejezetten 
nyitott, de a vásárlásban kevésbé kockáztató helyi gyűjtői közeget jelentősebb 
rizikóvállalásra ösztönözni, illetve Brüsszel földrajzi és szakmai pozícióját 
kihasználva megfelelő számú külföldi gyűjtőt erre a vásárra idecsábítani és 
megtartani. Az első lépés eredményesnek bizonyult.

kozma zsolt

Műkereskedelem

Kader Attia: Mein Mumin..., 2015
akril, olaj, vászon, 211×140×3,3 cm
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Pavel Pepperstein: A futurisztikus hal-
lucinációk története sorozatból, 2016

tus és akvarell, papír, 23×30,5 cm 
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Hans Memling műhelye: Krisztus  
születése, olaj, fa, 99,2×72,5 cm, é. n. 
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Scsekotihina-Potockaja: Hópelyhecske, 1923 
Lomonoszov gyár, Petrográd, 18 cm
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A tavaszi idényben április közepéig 
eddig sohasem tapasztalt mennyisé-
gű aukciót rendeztek. E 14 rendez-
vénynek köszönhető, hogy április 23. 
és május 12. között már mindössze há-
rom aukciósház mérette meg magát: 
a Krisztina, a Kárpáti és Fia Antikvári-
um, valamint az Árverés 90 Bt. 

A Krisztina antikvárium nem 
véletlenül került már második éve 
a toplista második helyére, április 23-
án is rendkívül erős anyaggal léptek 
színre az ECE City Centerben. Sok 
volt a vételi megbízás, de a helyszí-
nen licitáló közel száz gyűjtő is kitett 
magáért. összesen 31 volt a százezer 
feletti és 3 a félmillió fölötti leütések 
száma. Babits Mihály Aranygaras. 
Mesék című (Budapest, 1923) mun-
kája a szerző egyik legritkább köte-
te. Az itt aukcionált példányt Sárközi 
György költő-műfordítónak dedikálta, 
ezért 100 ezer forintos indulás után 
190 ezerért lehetett hozzájutni. A ne-
ves testőrírónak, Bessenyei György-
nek a Buda tragédiája öt játékban 
című (Posonyban, 1773) első kiadású 
kötetéért a 70 ezres kikiáltás után 130 
ezer forintot adtak. Az Agendarius 
(Tirnaviae, 1583) az első, magyar szö-
veget is tartalmazó, Magyarországon 
készült katolikus szertartáskönyv. 
Az itt felkínált példány a Központi 
2009 decemberi árverésén is szere-
pelt, de 1,2 millió forintos kikiáltási 
áron beragadt. A Krisztina most 600 
ezerről indította, és rendkívül jó áron, 
már 650 ezer forintért hozzájutott sze-
rencsés vevője. 

Az Erdélyi Szépmíves Céh kiad-
ványainak blokkjában Wass Albert 
művei voltak a legsikeresebbek. Ki-
emelkedő alkotásának, az orosz klasz-
szikusokat idéző Farkasverem című 
regényének (Kolozsvár, 1934) dedi-
kált példányát már 55 ezer forintért 
el lehetett vinni, de A kastély árnyé-
kában című (Kolozsvár, 1943) regé-
nyéért a 20 ezres indulási árat több 
mint meghétszerezve, 150 ezer forin-
tot adtak, valamint a szintén innen 
induló, Mire a fák megnőnek című 
(Kolozsvár, 1942) kötetéért 190 ezer 
forintig tartott a licit. A gasztronómiai 
blokk ismét hozott egy rekordleütést: 
Podruzsik Bélának, az ótátrafüredi 
Grand Hotel és a Hungária Nagyszál-
ló volt konyhafőnökének Legujabb 
szakácskönyv a polgári konyha, házi 
cukrászat és a diétás főzés ismeretei-
vel című (Budapest, 1930) főzőköny-
ve harmadik kiadása nem számít rit-

kaságnak, mégis megért restaurált 
gerinccel is 34 ezer forintot egy véte-
li megbízottnak. A jogi kötetek között 
szerepelt Werbőczy István Magyar és 
Erdély országnak törvény könyve (Lő-
cse, 1637), egybekötve Telegdi Miklós 
könyvészetileg hozzá tartozó művé-
vel. A Tripartitumnak ez a latin és ma-
gyar nyelvű kiadása nagyon ritka, csak 
360 ezer forintért lehetett hozzájutni. 
A judaika tételek között meglepő licit-
versenyt hozott Abádi Ervin Elmon-
dom – My story. 1942–1945 című (Bu-
dapest, 1947) kötetének megszerzése. 
A szerző által dr. Görög Frigyesnek, 
a Joint budapesti elnökének dedikált 

kötet 8 ezerről 160 ezer forintig jutott. 
A kéziratok közül említést érdemel 
Weöres Sándor négyrészes levélter-
vezete, mely kikiáltási árát megnégy-
szerezve, 160 ezer forintért váltott 
tulajdonost. A „művészeti könyvkö-
tések” blokk bevezetése és elterjedése 
a Studio és a Központi Antikvárium-
nak köszönhető, amit aztán – lehető-
ségeikhez képest – a többi árverező-
ház is átvett. Érdekessége abban rejlik, 
hogy gyűjtőit elsősorban nem a könyv 
ritkasága vagy tartalma érdekli, ha-
nem a kötés különlegessége. Ezért 
többször előfordul, hogy a különle-
ges kötések miatt olyan könyvek kel-
nek el csillagászati összegekért, ame-
lyekért kiadói kötésben csak filléreket 
fizetnének. A Károli Gáspár fordítot-
ta Új Testamentum 1687-es amszter-
dami kiadása egyébként is becses rit-
kaság, de az itt aukcionált példánya 
olyan páratlanul szép debreceni kötést 
kapott, hogy az iparművészeti remek-
művek között is helye lehetne. A 700 
ezres induló ár viszont kicsit erősnek 
tűnt, de egy telefonálónak ennyit is 
megért. A Magyar Külügyminiszté-
rium adta ki A magyar béketárgyalá-
sok. Jelentés a magyar békeküldöttség 
működéséről Neuilly s/S.-ben 1920 
januárius–március havában című (Bu-
dapest, 1920), a trianoni béketárgya-
lások teljes magyar vonatkozású szö-
veges anyagát tartalmazó köteteket. 

A 60 ezerről induló ritka, forrásértékű 
könyvek annak ellenére értek meg va-
lakinek 160 ezer forintot, hogy a tér-
képmellékleteket tartalmazó mappa 
hiányzott a kínálatból. 

Miskolczi Gáspár székelyudvarhe-
lyi lelkész fordította le Franzius Farkas 
német lutheránus teológus Historia 
Sacra animalium című művét, amely 
az első magyar állattani munkának 
tekinthető. Az Egy jeles Vad-kert… 
1702-ben látott napvilágot Lőcsén, 
és Miskolczi halála után fia, Ferenc 
adta ki. Az itt aukcionált ritka kötet-
ből a mutató nagy része hiányzott, két 
levelét kézírással pótolták, címlapja 
kopott, javított volt, de így is felverték 
az árát 160 ezerről 280 ezer forintra. 
A Honterus 2011. decemberi aukció-
ján ugyanez az első kiadás korabeli pa-
pírra pótolt címlappal és utolsó levéllel 
csak 170 ezer forintig jutott. Széche-
nyi Zsigmond köteteiért hazai árveré-
seken meglepően magas összegeket 
fizetnek. Itt a Csui!… Afrikai vadász-
napló dedikált második kiadása (Buda-
pest, 1940), melyet 8 ezer forinton hir-
dettek meg, 60 ezer forintot ért.

A vallástörténeti munkák között 
kapott helyet Monoszlóy András 
Az idvössegre intő kepeknec tisztele-
tiről valo igaz tudomány című (Nagy-
szombatba, 1589) katolikus vitairata, 
elékötve Monoszlóy egy másik vitaira-
tának címlapja és első három levele. 
A rendkívül ritka, védettnek nyilvá-
nított kötet első 20 oldala, a címlap-
ja, a bevezetése és előszava hiány-
zott. A hiányokból megállapítható, 
hogy ugyanez a kötet az ÁKV 1978-as 
aukció ján – akkor is védettként – került 
először kalapács alá, akkor kikiáltási 
árát több mint megduplázva 8500 fo-
rintot adtak érte, most 200 ezerről 380 
ezer forintig tartott érte a licit. Az auk-
ció rekordleütését Bornemisza Péter 

Harmadic resze az evangeliomokbol 
es az epistolakbol valo tanusagoknac 
című (Sempteröl, 1575) evangélikus 
posztilláskönyve hozta. A teljes egyhá-
zi évet felölelő öt kötet 1573 és 1577 kö-
zött jelent meg. A 850 ezerről induló, 
rendkívül ritka tétel meglepetésre egy 
helyszíni licitáló birtokába került 900 

ezer forintért. Érdekesség, hogy Bor-
nemisza halála után nyomdáját egyik 
nyomdászlegénye, Mantskovits Bálint 
vezette tovább, legjelentősebb teljesít-
ménye a Vizsolyi Biblia (1590) kinyom-
tatása volt. 

Az erős középmezőnyhöz tartozó 
Kárpáti és Fia antikvárium szoká-
sos helyszínén, a Kossuth Klub külön-
termében tartotta április 28-án 37. ár-
verését. Az aukciósház kilenc tétellel 
emlékezett Babits Mihály halálának 
75. évfordulójára. Közülük a Jónás 

könyve című (Budapest, 1939) aláírt, 
számozott kötete és a Karácsonyi ma-
donna című (Budapest, 1920), Havas 
Irénnek, a Nyugat titkárnőjének dedi-
kált elbeszéléskötete is kikiáltási áron, 
30, illetve 45 ezer forintért került új tu-
lajdonosához – mindkettő jó vétel volt. 
Caesar Cantu Világtörténelem című 
(Egerben, 1861–1876) lexikonsorozata 
a hozzá tartozó Kor és betűrendi mu-
tató Cantu Caesar Világtörténelméhez 
című (Eger, 1877) kötettel, valamint 
Az utolsó harmincz év történetével 
(1848–1879), amely szintén Egerben 
jelent meg 1881-ben, 50 ezerről indít-
va nagyon baráti áron, 70 ezer forin-
tért kelt el. A Honterusnál 2011-ben 
80 ezerről indulva 90 ezer forintot ért. 
Lewis Carroll Évike Tündérország-
ban című (Budapest, 1936), Kosztolá-
nyi Dezső fordította kötete még nem 
szerepelt aukción, ezért nem megle-
pő, hogy egy telefonon licitálónak 3 
ezres kikiáltás után 38 ezer forintot 
is megért. Az erotika blokk legértéke-
sebb tétele Heinz von Perckhammer 
Edle Nacktheit in China című (Berlin, 
1928), kínai lányokat ábrázoló aktfo-
tókat tartalmazó kötete lett: egy te-
rembeli licitáló vitte el 3 ezres indulás 
után 34 ezer forintért egy telefonon li-
citáló elől. Szintén hosszas versengés 
után került új tulajdonosához Fehér 
Jolán Antónia Budapest székesfőváros 
temetőinek története című (Budapest, 
1933) munkája, itt egy telefonos ér-
deklődő győzött terembeli ellenfelével 
szemben a kikiáltási árat megtizenhá-
romszorozva, 65 ezer forinttal. 

Radnóti Miklósné halála óta szinte 
nincs árverés Radnóti-kötet nélkül. Itt 
a Járkálj csak, halálraítélt! című (Bu-
dapest, 1936) verseskötete első kiadá-
sának egy javításra szoruló példánya 
10 ezres indulás után 65 ezer forintért 
ment tovább. Pápai Páriz Ferenc író, 
orvos fő műve a négy könyvből álló, 
részben franciából, németből fordí-
tott, részben önállóan összeállított 
életvezetési sorozata, a Pax Animae, 
a Pax Corporis, a Pax Aulae és a Pax 
Sepulcri. Közülük a Pax Corporis (A 
test békéje) az első magyar nyelvű or-
vosi könyv (1690), amely összesen 11 
kiadást ért meg. A legritkább darab 
az itt indított, egyetlen kiadást meg-
ért Pax Aulae (Kolozsvárott, 1696), 
amely a közéleti etika szabályairól 
szól. Mindössze egyszer, 1978-ban 
az ÁKV aukcióján került terítékre, ak-
kor 4 ezerről indulva 14 ezer forintért 
kelt el; itt 200 ezerről 400 ezer forin-
tig küzdöttek érte, s ezzel az árverés 
rekordleütését hozta. 

HorvátH Dezső

Árverés

17 árverés            június 4.–július 14.

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
06. 04. 11.00 grafika, festmény, érem, szobor ARTE Galéria és Aukciós Iroda FUGA, V., Petőfi Sándor u. 5. V., Ferenczy István u. 14. jún. 3-ig
06. 04. 10.00 2. online könyvárverés Honterus Antikvárium és Aukciósház axioart.com V., Múzeum krt. 35. jún. 4-ig
06. 09. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
06. 09. 17.00 82. aukció / könyv, kézirat, fotó, festmény, numizmatika, bélyeg Mike és Tsa Antikvárium és Portobello 

Aukciósház
Kossuth Klub, VIII., Múzeum u. 7. V., Múzeum krt. 27. II. emelet az árverés napján 

15.00 óráig
06. 09. 18.00 40. aukció / papírrégiség, dokumentum, levél, fotó, képeslap Krisztina Aukciósház krisztinaaukcioshaz.hu az árverés helyszínén az előző három héten
06. 10. 17.00 139. könyvárverés Központi Antikvárium Andrássy Egyetem, VIII., Pollack Mihály tér 3. V., Múzeum krt. 13–15. jún. 9-ig
06. 10. levelezési képes levelezőlap nagyárverés Pest-Budai Árverezőház bedo.hu VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet www.bedo.hu
06. 14. 17.00 nyári kamaraaukció BÁV Aukciósház BÁV Apszisterem, V., Bécsi u. 3. az árverés helyszínén jún. 4–13-ig
06. 15. 18.00 94. árverés / festmény, grafika, műtárgy Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház II., Zsigmond tér 8. az árverés helyszínén az előző héten
06. 16. 17.00 műtárgy Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
06. 16. 19.00 276. gyorsárverés / filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, 

numizmatika, könyv
Darabanth Aukciósház darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten

06. 16. 17.00 35. könyvárverés Studio Antikvárium OFI, VIII., József krt. 63. XIII., Véső u. 7. HRP-udvar jún. 9–15-ig
06. 16. 18.30 Soha többet harmadszor! Szocreál művek 1945–1962 Pintér Galéria és Aukciósház V., Falk Miksa u. 10. az árverés helyszínén az előző héten
06. 30. levelezési papírrégiség, filatélia Pest-Budai Árverezőház bedo.hu VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet www.bedo.hu
06. 30. 18.00 41. aukció / papírrégiség, dokumentum, levél, fotó, képeslap Krisztina Aukciósház krisztinaaukcioshaz.hu az árverés helyszínén az előző három héten
07. 07. 19.00 277. gyorsárverés / filatélia, papírrégiség, festmény, műtárgy, 

numizmatika, könyv
Darabanth Aukciósház darabanth.hu VI., Andrássy út 16. az előző héten

07. 14. 17.00 könyv, plakát, kézirat Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten

Aukciók Budapesten

Középkori etikakönyv rekordáron

München látképe a Frauenturmról, München, 1840–1850 között 

Szergej Tretjakov: Den Si-Hua a kínai 
diák. I–II. kötet, Pozsony–Bratislava, 1938 

Heinz von Perckhammer: Edle Nacktheit 
in China, Berlin, 1928 

Hóld-Mezei Berei Farkas András: Pannónia 
szomorúsága..., Buda, 1801
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Budapest
A38 Kiállítóhely
Petőfi híd budai hídfő, ny.: bejelentkezésre
Marjai judit: Csendélet,  VI. 14.–VII. 3.

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
XIII., József Attila tér 4. Ny.: H.–P. 8–20
Rómer ilona,  IX. 23-ig

Art+Text Budapest
V., Honvéd u. 3. Ny.: H.–P. 10–18
Lakner László,  VI. 26-ig

Art Brut Galéria
VIII., Üllői út 60–62. Ny.: H.–P. 10–18
Álom és valóság,  VII. 22-ig

Art Salon / Társalgó Galéria
II., Keleti Károly u. 22. Ny.: H.–P. 11–18
Csáki Róbert: Black Rococo,  VI. 30-ig

Artézi Galéria
III., Kunigunda útja 18. Ny.: bejelentkezésre
szemethy imre: Kisebb képek,  VI. 21-ig

Ateliers Pro Arts / A.P.A. Galéria
VIII., Horánszky u. 5. Ny.: H.–P. 12–18
Cseh Lili: KÉT,  VI. 10-ig

2B Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K.–Cs. 12–16, P. 14–18
Kósa Gergely: Bulcsú u. 21/a,  VI. 17-ig

B32 Galéria
XI., Bartók Béla út 32. Ny.: H.–P. 10–18 
Bakos istván: PlakátOK!,  VI. 17-ig

BMK Galéria
XI., Etele út 55. Ny.: H.–P. 9–20
Budai Fotó- és Filmklub,  VI. 22-ig

BTM – Budapest Galéria
III., Lajos u. 158. Ny.: K.–V. 10–18
Komoróczky Tamás,  VI. 19-ig
Paizs Péter retrospektív 1984–2014,   
VI. 23.–VII. 24.

BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108. Ny.: K.–V. 10–18
#moszkvater – a széll Kálmán tér története, 
 X. 2-ig

BTM – Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12. Ny.: K.–V. 10–18
nagyítások – 1963. az Oldás és kötés kora, 
 VI. 8.–IX. 18.

Centrális Galéria / Blinken OSA Archivum
V., Arany János u. 32. Ny.: K.–V. 10–18
Olimpiai játékok 1936,  VI. 23.–VIII. 28.

Chimera-Project
V., Klauzál tér 5. Ny.: K.–P. 15–18 
Perneczky Géza: Post infinite,  VII. 10-ig

Cultiris Galéria
XIII., Szt. István krt. 26. Ny.: H.–P. 10–19, Szo. 10–14
Engel Tevan istván,  VI. 10.–IX. 3.

E-Galéria / Erdély Művészetéért Alapítvány
V., Falk Miksa u. 8. Ny.: K.–P. 10–18
Forster jakab: Összetartozunk,  VI. 30-ig

Előtér Galéria / KMO Művelődési Ház
XIX., Teleki u. 50. Ny.: H.–P. 10–19
F. s. Györgyi: Zene képekben,  VII. 15-ig

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
VI., Eötvös u. 10. Ny.: H.–V. 10–18
Fircák irén: a lelkem világa,  VI. 29-ig

Erdős Renée Ház
XVII., Báthori u. 31. Ny.: K.–V. 14–18
Kass Eszter: Tér Táv Lát,  VI. 11.–VII. 10.

Erlin Galéria
IX., Ráday u. 49. Ny.: H.–P. 14–18
Kaci simon,  VI. 8–28.

Esernyős Galéria
III., Fő tér 2. Ny.: H.–P. 8–21, Szo. 10–15
do it ourself – pályázati kiállítás,   
VI. 15.–VII. 30.

Faur Zsófi Galéria
XI., Bartók Béla út 25. Ny.: H.–P. 12–18
Katerina Belkina: Paint,  VI. 10-ig

Ferencvárosi Pincegaléria
IX., Mester u. 5. Ny.: K.–Szo. 10–18
Csovelák Edit: Mozaik,  VII. 2-ig

Fészek Galéria
VII., Kertész u. 36. Ny.: H.–P. 14–19
Kemény György: Horror Vacui,  VI. 30-ig
Veres andor,  VI. 7.–VII. 1.

Fiktív Gastrogaléria
VIII., Horánszky u. 27. Ny.: H.–V. 12–24
Hajnal Ágnes: színpillantás,  IX. 4-ig

Filter Galéria
XIII., Pozsonyi út 49. Ny.: H.–P. 10–18
Vékony Fanni: Yagua,  VI. 18-ig

FISE / Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
V., Kálmán Imre u. 16. Ny.: H.–P. 13–18
a Kontakt ékszerpályázat győztesei,  VI. 7–17.
KOZMa 2015 / beszámoló kiállítás,   
VI. 21.–VII. 1.

Forrás Galéria
VI., Teréz krt. 9. Ny.: H.–P. 12–18
Kosztándi jenő és Kosztándi B. Katalin,   
VI. 10-ig

Francia Intézet
I., Fő utca 17. Ny.: H.–P. 10–19, Szo. 10–17
Vasarely: szerigráfiák, multiplikák,  VI. 18-ig

FUGA / Budapesti Építészeti Központ
V., Petőfi Sándor u. 5. Ny.: H.–V. 10–21
Mies van der Rohe: Villa Tugendhat,  VI. 13-ig
Kiss anna: Merülés,  VI. 20-ig
az EKF Vizuális Művészeti intézet hallgatói, 
 VI. 16–27.
szabó Ágnes: Ordine,  VI. 23.–VII. 17.
soproni grafikushallgatók munkái,   
VI. 24.–VII. 10.
Hőnich Henrik építész életmű-kiállítása,   
VI. 15-ig

Gaál Imre Galéria
XX., Kossuth L. u. 39. Ny.: K.–V. 10–18
Őry annamária festőművész,  VI. 15.–VII. 24.
Tajti Eszter és szentiváni jános,  VI. 22.–VII. 24.

Galéria 12 Kávézó és Borbár
XII., Hajnóczy J. u. 21. Ny.: H.–Szo. 14–22
Osgyányi Ranvig Róza,  VI. 11-ig
a Galéria 12 Egyesület művészei,   
VI. 13.–VIII. 20.

Galéria 13 Soroksár
XXIII., Hősök tere 13. Ny.: Sze.–P. 14–18
Geiger György,  VI. 9–25.

Gallery8
VIII., Mátyás tér 13. Ny.: Sze.–P. 10–15
a roma túlélés és ellenállás történelmének 
tanulása,  VI. 23-ig

Godot Galéria
XI., Bartók Béla út 11–13. Ny.: K.–V. 10–18
Weiler Péter: Pop new York,  VI. 11-ig
Minyó szert Károly és Robitz anikó,  VI. 15–25.

Gregersen Art Point
IX., Lónyay u. 31. Ny.: H.–P. 9–23
Hollós Ádám: Elfeledett Légió,  VI. 10-ig

Hegyvidék Galéria
XII., Városmajor u. 16. Ny.: H.–P. 10–18
székelyi Kati, Ganczaugh Miklós, Mártha 
albert,  VI. 10–30.

Hotel Nemzeti Budapest
VIII., József krt. 4. Ny.: H.–V. 9–20
Krajcsovics Éva: Egy másik otthon,  IX. 10-ig

Inda Galéria
VI., Király u. 34. Ny.: K.–P. 14–18
szász Lilla: Káprázat,  VII. 1-ig

Iparművészeti Múzeum
IX., Üllői út 33–37. Ny.: K.–V. 10–18
Virágoskert,  VII. 30-ig
színekre hangolva,  IX. 4-ig

Kálmán Makláry Fine Arts
V., Falk Miksa u. 10. Ny.: H.–P. 10–18
sam Havadtoy: új munkák,  VI. 17-ig

Karinthy Szalon
XI., Karinthy Frigyes út 22. Ny.: H.–P. 11–18
Török nelly: Tájképek magamról,  VI. 7.–VII. 8.

K.A.S. Galéria
XI., Bartók Béla út 9. Ny.: H.–P. 14–18
Bondor Csilla: Magenta,  VI. 25-ig

Kassák Múzeum
III., Zichy-kastély, Fő tér 1. Ny.: Sze.–V. 10–17
Tilo schulz: sodródás,  VI. 17.–VIII. 21.

Kisterem
V., Képíró u. 5. Ny.: K.–P. 14–18
Káldi Katalin,  VI. 8.–VII. 10.

Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. Ny.: H.–V. 10–18
simonyi Cecilia illusztrátor, képgrafikus,   
VI. 26-ig
PoP art – a K 1.0 alkotócsoport,  VI. 7-ig
Felnőtt fejjel – a Budai Rajziskola,  VI. 9–24.

Knoll Galéria
VI., Liszt F. tér 10. Ny.: K.–P. 14–18.30, Szo. 11–14
Bartosz Kokosinski: diszfunkcionális anyag, 
 VI. 18-ig

Körmendi Galéria
V., Falk Miksa u. 7. Ny.: H.–P. 9–17
Csemnitzky Zoltán szobrászművész,  VI. 21-ig

Latarka Galéria
Andrássy út 32. Ny.: H.–P. 9–17
Labirintus – a játék indul,  VI. 23-ig

Léna & Roselli Galéria
V., Galamb u. 10. Ny.: H.–P. 11–18
Horkay istván,  VI. 9–29.

Lengyel Intézet
VI., Nagymező u. 15. Ny.: H.–P. 9–17
Krzysztof Kieslowski: Képek Lódz városából, 
 VI. 24-ig

Liget Galéria
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. Ny.: K.–Szo. 12–19
Erhardt Miklós: Pantone 448C,  VI. 23-ig

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Ny.: K. 10–20,  
Sze.–V. 10–18
szenvedély. Rajongás és művészet,  VI. 26-ig
Rock/tér/idő,  VI. 26-ig
Ludwig 25 – a kortárs gyűjtemény,  IX. 25-ig

M Galéria
II., Marczibányi tér 5/a. Ny.: H.–V. 8–18
ii. kerületi iskolák művésztanárai,  VI. 7–17.

Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Ny.: H.–P. 14–19,  
Szo.–V. 11–19
Hauer Lajos,  VI. 26-ig
stalter György: Régiúj képek,  VI. 26-ig
Móricz-sabján simon,  VI. 19-ig

Magyar Írószövetség
VI., Bajza u. 18. Ny.: bejelentkezésre
Árkossy istván: a kocka el van vetve,  VI. 30-ig

Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetsége
VI., Andrássy út 6. I. em. Ny.: H.–Cs. 10–18
Mesterek Xi.,  VI. 12-ig

Magyar Képzőművészeti Egyetem
VI., Andrássy út 69–71. Ny.: H.–P. 10–18.  
Szo. 10–13
MKE diploma 2016,  VI. 26-ig

Magyar Műhely Galéria
VII., Akácfa u. 20. Ny.: H.–P. 10–17
Bódis Barnabás,  VI. 16.–VII. 8.

Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2. Ny.: K.–V. 10–18
Perspektívák – művészet és etnográfia,  X. 2-ig
Picasso – alakváltozások 1895–1972,  VII. 31-ig
Modigliani,  VI. 29.–X. 2.

Mazel Tov Étterem
VII., Akácfa u. 47. Ny.: H.–V. 10–20
arató andrás: Tükröm, tükröm,  VI. 28-ig

Memoart Galéria
XIII., Pannónia u. 6. III/3. Ny.: bejelentkezésre
Philippe Brame: Camille Claudel,  VII. 18-ig

MET Galéria
XI., Bölcső u. 9. Ny.: K.–P. 14–18
duna – digitális művek,  VI. 10-ig
drozsnyik istván, Füleky adrienn, Gábos 
józsef,  VI. 11–30.

MissionArt Galéria
V., Falk Miksa u. 30. és V., Balaton u. 4. Ny.: H.–P. 
10–18, Szo. 10–13
Csabai Renátó,  VI. 14–25.

Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy S. u. 22. Ny.: K.–P. 12–18
Benczúr Emese–Marge Monko: Let it shine, 
 IX. 16-ig

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI., Ménesi út 65. Ny.: Cs.–Szo. 10–18
a battonyai Molnár-C. Pál Emlékház anyagából, 
    VI. 26-ig

Museion No1 Galéria
IX., Üllői út 3. Ny.: K.–P. 14–18
Boldizsár Zsuzsa: Kihímezve,  VI. 22-ig

Műcsarnok
XIV., Dózsa Gy. út 37. Ny.: K.–V. 10–18, Cs. 12–20
Képek és pixelek / Fotóművészet és azon túl / 
nemzeti szalon 2016,  VI. 26-ig
a boldog békeidők 3d-ben,  VI. 26.–VII. 24.

Neon Galéria
VI., Nagymező u. 47. Ny.: H.–P. 14–18
Káldi Katalin,  VI. 8.–VII. 15.

NextArt Galéria
V., Aulich u. 4–6. Ny.: K.–P. 10–18, Szo. 10–14
Pelcz Benjámin: Vulgáris paradoxonok,   
VI. 18-ig

Óbudai Társaskör Galéria
III., Kiskorona u. 7. Ny.: K.–V. 15–19
Koronczi Endre: ahogy a szubszusz feltört  
a föld alól óbudán,  VI. 26-ig

Omnivore Gallery
VII., Kertész u. 4. Ny.: H.–P. 10–17
MaMaVORE_photobook és photozine,   
VI. 24-ig 

Országos Széchényi Könyvtár
I., Szent György tér 4–6. Ny.: K.–Szo. 9–20
Zichy megrajzolt hősei,  VI. 15.–IX. 15.

Párisi Galéria
V., Múzeum krt. 3. Ny.: H.–P. 10–18, Szo. 10–14
Zsolnay és a szecesszió,  VII. 15-ig

Petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi Mihály u. 16. Ny.: K.–V. 10–18
Miért éppen Kleist?,  X. 15-ig
sárkányok mindig lesznek,  XI. 6-ig
széchy Beáta: Könny(v)ek &  
Kö(r)n nyezetvédelem,  VII. 1-ig

Platán Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: K.–P. 11–19
Lukasz Pastuszka és illés Zsófia szonja,   
VI. 23-ig
Zuzanna janin, Katharina Roters és szolnoki 
józsef,  VI. 29.–VIII. 18.

Radnóti Miklós Művelődési Központ
XIII., Kárpát u. 23. Ny.: H.–V. 9–21
T. Horváth Éva,  VI. 15.–VIII. 22.

Resident Art Budapest – Showroom
VI., Andrássy út 33. Ny.: H.–P. 13–18
Romvári Márton,  VI. 25.

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
VI., Nagymező u. 8. Ny.: H. 14–21, K.–P. 14–19, 
Szo.–V. 11–19
Kudász Gábor arion: Human,  VII. 11-ig

Stúdió Galéria
VII., Rottenbiller u. 35. Ny.: K., Cs., P. 12–18,  
Sze. 12–20, Szo. 14–18
a szívünk egy másik ország (a tranzit.hu 
kiállítása),  VI. 17.–VII. 30.

Szél Galéria
III., Szél u. 11–13. Ny.: H.–P. 10–17
200 volt – válogatás kétszáz kiállítás képeiből, 
 VI. 15-ig

Szent István Bazilika / Lovagterem
V., Hercegprímás u. 7. Ny.: H.–Szo. 9–19
Gálhidy Péter és szalontai Ábel: Páratövis, 
 VII. 8-ig

Széphárom Közösségi Tér
V., Szép u. 1/b. Ny.: K.–P. 10–18, Szo. 10–14
Gyermekvilágháború – 1914–1918 rajzokon, 
 VII. 1-ig

TAT Galéria
V., Semmelweis u. 17. Ny.: Sze.– P. 14–19
Et in arcadia ego,  IX. 10-ig

TOBE Gallery
XIII., Herzen u. 6. Ny.: H.–P. 13–19
Bohus Réka, Eperjesi Ágnes és Robitz anikó, 
 VII. 6-ig

Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41. Ny.: K.–V. 16–19
Radovan Cerevka: Vad modellek,  VI. 19-ig

tranzit.hu / Majakovszkij 102
VI., Király u. 102., 1/1. Ny.: Cs.–Szo. 14–18
a művészi szolidaritás hálózatai,  VII. 2-ig

TRAPÉZ Galéria
V., Henszlmann Imre u. 3. Ny.: K.–P. 12–18
iza Tarasewicz: És hamarosan a zűrzavar, 
 VI. 17-ig

Újlipótvárosi Klub Galéria
XIII., Tátra u. 20/b. Ny.: H.–P. 14–19 
sós László plakátkiállítása,  VII. 15-ig

UVG art gallery
V., Falk Miksa u. 5. Ny.: H.–P. 10–18
nemes Csaba és ivan Plusch,  VII. 8-ig 

Várfok Galéria
I., Várfok u. 11. Ny.: K.–Szo. 11–18
jovanovics Tamás: Éj-mélyből fölzengő,   
VI. 18-ig

Várfok Project Room
I., Várfok u. 14. Ny.: K.–Szo. 11–18
jovanovics Tamás: Éj-mélyből fölzengő,   
VI. 18-ig

Várkert Bazár – Testőrpalota
I., Ybl Miklós tér 2. Ny.: K.–V. 10–18
a Pesti Műegylet története,  VIII. 7-ig

Várnegyed Galéria
I., Batthyány u. 67. Ny.: K.–Szo. 11–18
drén Éva, Lőrincz Piroska, Manzák-simon 
Kata,  VII. 9-ig

Városház Galéria
XIII., Béke tér 1. Ny.: H.: 13.30–17.30, Sze. 8–16, 
P. 8–11
Miskei László emlékkiállítása,  VI. 10-ig

Vigadó
V., Vigadó tér 2. Ny.: H.–P. 10–18
somogyi józsef és tanítványai,  VI. 26-ig
a moldovai művészet,  VI. 26-ig
szunyoghy andrás,  VII. 3-ig
Kassai kincsek,  VII. 3-ig

VILTIN Galéria
VI., Vasvári Pál u. 1. Ny.: K.–Cs. 13–18, P. 13–20, 
Szo. 11–17
Király andrás: Bármikor tudnék sírni,  VI. 18-ig
70 – Pinczehelyi sándor,  VI. 22.–VII. 30.

Vintage Galéria
V., Magyar u. 26. Ny.: K.–P. 14–18 
sEQuEnCE,  VIII. 31-ig

Vízivárosi Galéria
II., Kapás u. 55. Ny.: K.–P. 13–18, Szo. 10–14
Budai szobrászok ii.,  VI. 22-ig

VIdÉK
BALASSAGYARMAT
Mikszáth Művelődési Központ, Rákóczi út 50.
Csordás Zoltán,  VI. 23-ig

BALATONFÜRED
Vaszary Galéria, Honvéd u. 2–4.
jovánovics György: Egy önéletrajz,  VII. 17-ig

BÉKÉSCSABA
Munkácsy Mihály Múzeum, Széchenyi u. 9.
Hermann Katalin üvegművész,  VI. 19-ig
Csabagyöngye Kulturális Központ, Széchenyi utca 4.
Papp Zoltán grafikusművész,  VI. 25-ig

DEBRECEN
MODEM, Baltazár Dezső tér 1.
GÉM / GaMEkapocs,  VI. 4.–XIII. 31.
Ezüst négyszög 22 / nemzetközi Festészeti 
Triennálé,  VI. 9–26.
Polónyi istván munkássága,  VI. 16.–VII. 24.
nemzetközi Velencei-tavi symposion,   
VI. 17.–VII. 17. 
Hal Köz Galéria, Hal köz tér 3.
Éberling anikó: Feledés határán,   
VI. 17.–VII. 23.
b24 Galéria, Batthyány u. 24.
Káplár Miklós és Ferenczy Zsolt,   
VI. 10.–VII. 15. 
Belvárosi Galéria, Kossuth u. 1.
Papp Károly grafikusművész,  VI. 17.–VII. 22.
Józsai Közösségi Ház, Szentgyörgyfalvi út 9.
Vágott adrienn fotói,  VI. 30-ig
Sesztina Galéria, Hal Köz 3.
Töttös Kata: Yes, OK, dollár,  VI. 25-ig

DUNAÚJVÁROS
Kortárs Művészeti Intézet – ICA-D, Vasmű út 12.
Kapufa. Futball a kortárs képzőművészetben, 
 VII. 30-ig

ESZTERGOM
Duna Múzeum, Kölcsey u. 2.
Herendi Péter,  VI. 18.–VII. 10.

GÖDÖLLŐ
GIM-Ház, Körösfői u. 15–17.
GiM-Történetek – csoportos kiállítás,  VIII. 21-ig

GYŐR
Esterházy-palota, Király u. 17. 
Modern mecénások – Gyűjtők. Gyűjtemények. 
Múzeumok,  VI. 16.–VIII. 31.
Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér, Apor 
Vilmos tér 2.
Makhult Gabriella: sötétben settenkedők, 
 IX. 11-ig
Magyar Ispita, Nefelejcs köz 3.
Lukácsi Áron: Három történet,  VI. 19-ig
Kreációk a tűzből,  VI. 15.–VII. 8.
Fehér józsef: tone in tone,  VI. 25.–VII. 31. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Tornyai János Múzeum, Dr. Rapcsák András u. 16.
Kovács Gábor gyűjtemény – Munkácsytól Tóth 
Menyhértig,  VII. 31-ig
Alföldi Galéria, Kossuth tér 8.
Mártély – Hommage a nagygyörgy sándor, 
 VII. 10-ig

ISZKASZENTGYÖRGY
Ari Kupsus Galéria, Amadé–Bajzáth–Pappenheim-
kastély
sirpa ihanus,  VII. 1-ig
nemzetközi művésztelep zárókiállítása,   
VI. 25–26.

JÁSZBERÉNY
Hamza Múzeum, Gyöngyösi út 7.
Rékassy Csaba és Kovács Tamás,  VI. 30-ig

KAPOSVÁR
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10.
Rippl-Rónai 50 rajza,  VI. 27-ig
a képzőművész Takáts Gyula,  VI. 27-ig

KECSKEMÉT
Magyar Fotográfiai Múzeum, Katona J. tér 12.
Flesch Bálint retrospektív, 1976–1985,  VI. 26-ig
Kápolna Galéria, Kápolna u. 13.
Kubinyi Katalin: Töredék,  VI. 17-ig

LEÁNYFALU
Aba-Novák Galéria, Móricz Zs. út 124.
Baksai józsef: nyitott múlt,  VI. 25-ig

MISKOLC
Miskolci Galéria, Rákóczi u. 2.
Kövesi istván titkos gyűjteménye,  VI. 25-ig
M14 Miskolci fiatalok a művészeti 
felsőoktatásban,  VI. 25-ig
Petró-Ház, Hunyadi u. 12.
szalay Lajos,  XI. 5-ig
Herman Ottó Múzeum – Öreg épület, Papszer u. 1.
a Krosznói üveg világa,  VI. 26-ig

PAKS
Paksi Képtár, Tolnai út 2.
Bak imre: aktuális időtlen – Egy életmű rétegei 
/ 1967–2015,  VI. 26-ig
Tót Endre: új szerzemények,  VI. 26-ig

PANNONHALMA
Pannonhalmi Főapátság kiállítótere, Vár u. 1.
Balázs attila, Hajdú d. andrás és Pályi Zsófia, 
 XI. 11-ig

PÉCS
Zsolnay Negyed – Pécsi Galéria m21, Major u. 21.
artPort 20,  VI. 28-ig
Pécsi Galéria, Széchenyi tér 10.
Horvát naiv művészet,  VI. 12-ig
E78 Kemence Galéria, Major u. 21.
imreh sándor: Kockaház,  VI. 13-ig
jPM Vasváry-ház, Király u. 19.
salvador dalí,  X. 29-ig
JPM Múzeum Galéria, Káptalan u. 4.
Herendi Porceláneum,  VI. 10.–IX. 4.

SALFÖLD
Faluház, Kossuth L. u. 31.
a 25 éves Pajta Galéria fotográfiai gyűjteménye, 
 IX. 15-ig

SÁROSPATAK
Új Bástya Rendezvénycentrum, Szent Erzsébet út 3.
Xii. Zempléni nyári Tárlat,  VI. 24.–VIII. 6.
Lavotha Géza emlékkiállítás,  VI. 28.–VIII. 30.

SOPRON
Sopronbánfalvi Kolostor, Kolostorhegy u. 2.
Buda istván festőművész,  VII. 4-ig
Torony Galéria, Szent György u. 14.
Kádár Katalin festményei,  VI. 13-ig

SZEGED
REÖK, Tisza Lajos krt. 56.
XVi. Táblaképfestészeti Biennálé,  VIII. 7-ig

SZÉKESFEHÉRVÁR
Csók István Képtár, Bartók B. tér 1.
alföldi festészet,  IX. 18-ig
SZIKM, Országzászló tér 3.
iski Kocsis Tibor: Luna,  IX. 18-ig
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Oskola u. 10.
a szolnoki Művésztelep 1900–1950,  IX. 11-ig
Tranker Kata: Közös halmaz,  VI. 19-ig
Végh júlia,  VI. 25.–XI. 13. 
Új Magyar Képtár, Megyeház u. 17.
szolnoki szabolcs: Fényérzékenység,  VI. 19-ig
Pelikán Galéria, Kossuth u. 15.
a székesfehérvári Művészek Társasága,   
VI. 24-ig

SZENTENDRE
Művészet Malom, Bogdányi út 32.
Válogatás a Ferenczy Múzeum gyűjteményéből, 
 VII. 10-ig
Ferenczy Múzeum, Barcsay Terem, Kossuth L. u. 5.
Pilisi gótika – ii. andrás francia kapcsolatai, 
 VII. 31-ig
Lois Viktor,  VIII. 7-ig
Ferenczy Múzeum – Szentendrei Képtár, Fő tér 2–5.
Chiharu shiota: Emlékeső,  X. 16-ig
MANK Galéria, Bogdányi u. 51.
az egri dobó istván Vármúzeum 
akvarellgyűjteménye,  VI. 19-ig
Vajda Lajos Stúdió, Péter Pál u. 6.
Feketén-fehéren-feketén, csoportos kiállítás, 
 VI. 13-ig 

SZOLNOK
Szolnoki Galéria, Templom u. 2.
szurcsik józsef: Lélekmértan,  VI. 12-ig
Kert Galéria, Gutenberg tér 12/12.
Muzsnay Ákos,  VI. 21-ig
Művésztelep 2016,  VII. 2–31.
Aba-Novák Agóra, Hild J. tér 1.
Téglás Béla és Lafferton László fotói,  VI. 17-ig

SZOMBATHELY
Szombathelyi Képtár, Rákóczi u. 12.
szántó istván,  VII. 17-ig
Zero Galéria, Károlyi Gáspár tér 4.
Tóth Csaba,  VII. 15-ig

TATABÁNYA
Kortárs Galéria, Szent Borbála tér 1.
Longboard,  VI. 17-ig

TIHANY
KOGART Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Matteo Massagrande,  VII. 17-ig
Tihanyi Bencés Apátság, I. András tér 1.
Török Richárd szobrászművész,  VII. 17-ig

VÁC
Madách Művelődési Központ, Dr. Csányi L. krt. 63.
nagy B. istván Képzőművész Kör,   
VI. 10.–VII. 13.

VERESEGYHÁZ
Udvarház Galéria, Fő út 45–47.
in memoriam Orosz Péter,  VI. 26-ig

VESZPRÉM
Vass László Gyűjtemény, Vár u. 3–7.
Halmi-Horváth istván: Fehéregyensúly,  VII. 2-ig
Művészetek Háza / Csikász Galéria, Vár u. 17.
Veszprémi Tavaszi Tárlat 2016,  VI. 25-ig
Dubniczay-Palota – Várgaléria, Vár u. 29.
Veszprémi Tavaszi Tárlat 2016,  VI. 25-ig
Piarista Gimnázium, Vár u. 10.
Veszprémi Tavaszi Tárlat 2016,  VI. 25-ig

KÜLFÖLd
AMSZTERDAM
Stedelijk Museum
Living in the amsterdam school,  VIII. 28-ig

BARCELONA
MACBA
PunK. its traces in contemporary art,  IX. 25-ig

BÁZEL
Fondation Beyeler
alexander Calder and the Fischli/Weiss, 
 IX. 4-ig
Kunstmuseum Basel
Reinhard Mucha,  X. 16-ig
Barnett newman,  VIII. 7-ig

BÉCS
Albertina
anselm Kiefer,  VI. 19-ig
Chagall bis Malewitsch,  VI. 26-ig
mumok
Pakui Hardware,  VI. 4.–X. 9.
Painting 2.0,  XI. 6-ig
Trailblazers of Postwar Modernism,  
 2017.  III. 5-ig
Kunsthistorisches Museum
125 Years – anniversary Exhibition,  IX. 11-ig
Leopold Museum
Wilhelm Lehmbruck,  VII. 4-ig
Berlinde de Bruyckere,  IX. 5-ig
21er Haus
Oswald Oberhuber,  VI. 26-ig
Rück-Blick: Kinetika 1987,  VIII. 28-ig
MAK
josef Frank: against design,  VI. 12-ig
Robert La Roche,  IX. 25-ig
angewandte Kunst. Heute,  X. 2-ig
Bank Austria Kunstforum
Balthus,  VI. 19-ig
KunstHausWien
Martin Parr,  XI. 2-ig
Belvedere
Klimt, Kupka, Picasso,  VI. 19.-ig
Wien Museum
Rudolf Weiss, ein schüler Otto Wagners,   
IX. 18-ig
Architekturzentrum Wien
Preis der Eu für zeitgenössische architektur, 
 VI. 9.–VIII. 29.

BERLIN
Martin-Gropius-Bau
Lee Miller – Fotografien,  VI. 12-ig
isa Genzken: Mach dich hübsch!,  VI. 26-ig
me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht
Cindy sherman,  VIII. 28-ig

BILBAO
Guggenheim Museum Bilbao
Louise Bourgeois,  IX. 4-ig
andy Warhol: shadows,  X. 2-ig

CHICAGO
Art Institute of Chicago
Van dyck, Rembrandt, and the Portrait Print, 
 VIII. 7-ig

FIRENZE
Palazzo Strozzi
From Kandinsky to Pollock,  VII. 24-ig

FRANKFURT
Städel Museum
Georg Baselitz,  VI. 30.–X. 23.
Museum für Moderne Kunst
Works from the Centre Pompidou, the Tate and 
the MMK,  IX. 4-ig
Kader attia: sacrifice and Harmony,  VIII. 14-ig
Schirn Kunsthalle
joan Miró,  VI. 12-ig

GRAZ
Neue Galerie Graz
Günter Brus,  VII. 10-ig
Kunsthaus Graz
Terry Winters’ dialogue with nature,  VIII. 21-ig

HÁGA
Gemeentemuseum Den Haag
Klimt, schiele,  VI. 19-ig

KÖLN
Museum Ludwig
Fernand Léger,  VII. 3-ig
Wolfgang-Hahn-Preis 2016: Huang Yong Ping, 
 VIII. 28-ig

LIVERPOOL
Tate Liverpool
Francis Bacon: invisible Rooms,  IX. 18-ig
Maria Lassnig,  IX. 18-ig

LÓDZ
Muzeum Sztuki
Kaszás Tamás,  IX. 25-ig

LONDON
Tate Britain
Vanilla and Concrete,  VI. 19-ig
Conceptual art in Britain 1964–1979,  VIII. 29-ig
Tate Modern
Performing for the Camera,  VI. 12-ig
National Gallery
dutch Flowers,  VIII. 29-ig
National Portrait Gallery
The age of Tolstoy and Tchaikovsky,  VI. 26-ig
Royal Academy of Arts
The Edge of Printing,  X. 23-ig 
British Museum
sicily: Culture and Conquest,  VIII. 14-ig
David Zwirner Contemporary Art Gallery
Francis alys,  VI. 11.–VIII. 5.

LOS ANGELES
J. Paul Getty Museum, Getty Center
illuminated Manuscripts,  VI. 26-ig
Los Angeles Country Museum of Art 
Physical: sex and the Body in the 1980s,   
VII. 31-ig

MADRID
Museo Thyssen–Bornemisza
Wyeth: andrew and jamie in the studio,   
VI. 19-ig
Caravaggio and the Painters of the north,   
VI. 21.–IX. 18.
Museo del Prado
Georges de La Tour,  VI. 12-ig
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Wilfredo Lam,  VIII. 15-ig

MILÁNÓ
HangarBicocca
Carsten Höller,  VII. 31-ig
Lisson Gallery
anish Kapoor,  VII. 22-ig

NEW YORK
Metropolitan Museum of Art
Pergamon,  VII. 17-ig
Turner’s, Whaling Pictures,  VIII. 7-ig
Museum of Modern Art
Toyo ito, sanaa, and Beyond,  VII. 4-ig
Guggenheim Museum
Contemporary art of the Middle East and 
north africa,  X. 5-ig
David Zwirner Contemporary Art Gallery
Luc Tuymans,  VI. 25-ig
sigmar Polke,  VII. 22-ig

PÁRIZS
Musée du Louvre
drawing an 18th-Century Garden,  VI. 20-ig
From Hercules to darth Vader,  VII. 4-ig
Pompidou
Paul Klee,  VIII. 1-ig
Musée d’Orsay
Henri Rousseau,  VII. 17-ig
Galeries Nationales du Grand Palais
Carambolage,  VII. 4-ig
Musée du Luxembourg
Chefs-d’Oeuvre de Budapest,  VII. 10-ig
Jeu de Paume
Guan Xiao. Weather Forecast,  VI. 7.–IX. 25.

POZSONY
Kunsthalle
Fear of the unknown,  VII. 31-ig
tranzit.sk
small/Big World,  VII. 16-ig

PRÁGA
Nemzeti Galéria
ai Weiwei: Zodiac Heads,  VIII. 31-ig
Fővárosi Galéria / GHMP – Dum u Zvonu
david Cronenberg: Evolution,  VII. 17-ig

STUTTGART
Staatsgalerie Stuttgart
Giorgio de Chirico,  VII. 3-ig

VELENCE
Peggy Guggenheim Collection
new imagery in italian art, 1960–1969,   
IX. 19-ig

WASHINGTON
National Gallery of Art
Tom Hunter: Life and death in Hackney,   
VII. 10-ig

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich
Francis Picabia,  IX. 25-ig

Idôszaki kiállítások 2016. június 3.–július 8.
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Ludwig Museum Koblenz és Kunsthalle Rostock

Cuba Libre – kétszer
A kommunista szigetország és az Egyesült Államok diplomáciai kapcsola-
tainak újrafelvétele óta fokozott figyelem irányul a latin-amerikai kortárs 
művészetre. Németországban, a Rajna-parti Koblenz városában, illetve 
az északkeleti Rostock tengeri kikötőjében a legendás havannai koktélt idé-
ző Cuba Libre főcímmel rendeztek párhuzamos tárlatot.

A Ludwig Museum im Deutschherrenhaus Koblenz 1992-ben nyílt meg a Né-
met Lovagrend XIII. századi templom–kórház-komplexumában. A Ludwig mű-
gyűjtő házaspár 1994-ben hozta létre a Fundación Ludwig de Cuba alapítványát 
Havannában, és ezzel megindult a műkereskedelmi csereforgalom. Ludwigék 
karibi műtermekből vásárolhattak rövid idő alatt szép számban olyan kortárs 
alkotásokat, amelyek máig sem vesztettek erejükből, sőt akkori elszigeteltségük 
miatti ismeretlenségükből azóta világhírre tettek szert. Ilyen José Bedia Valdés 
lángoló színvilágú, emberi és álla-
ti sziluettjeinek jelképrendszere, 
vagy a kubai művészfotó úttörője, 
Marta María Perez Bravo, aki feke-
te-fehér keskenyfilmjein a santería 
vallás rítusait, az afro-karibi hie-
delemvilág szinkretizmusát vi-
zualizálja. A Los Carpinteros (Az 
asztalosok) csoport a kézműves 
iparművész-tradíció jegyében 
a design, a plasztika, az installá-
ció, a szín- és fényjáték, a belső-
építészet terén is aktív. Ugyanígy 
világhíresek lettek a provokatív, 
nonkonformista Capote fivérek. 
Közülük az idősebb Iván védjegye a dollár fémből hajlított jele – önálló plaszti-
kában, vagy rablánc szemeiként. öccse, Yoan – aki a szobrászat mellett fest és 
fotózik is – az emberi, állati vagy növényi részleteket hol humoros, hol drámai 
módon keveri. Installációjában a fatörzsek gyökere válik ágkoronává (haj- és sza-
kállbozonttá), másik végükre bronzbakancsok kerültek (A migránsok, 2010).

Roberto Fabelo barokkos burjánzású madár- és női akt-hibridjei az oszt-
rák „mágikus realizmus” karibi rokonai; Carlos Quintana kaotikus vilá-
gában a távol-keleti filozófia vegyül a mai kubai valósággal, új-expresszív 
gesztusfestészete az arcoktól, maszkoktól, koponyáktól az elvont látomásig 
jut el. Az újabb nemzedék első pillantásra apolitikusnak tűnhet, de a figyel-
mes szemlélő felfedezheti az örökös harcra mozgósító, elkopott forradalmi 
szlogenek és szimbólumok távolságtartó megkérdőjelezését, disztingvált 
elutasítását. Helyette a testiség, a sebezhetőség kerül előtérbe, főleg az új 
médiumokat egyesítő installációkban. Lidzie Alvisa Jiménez női hátakt-
felvételét fekete akril bokszban varrótűkből készült bordűrrel fogja körbe; 
Glenda León márványpárnás heverővel és művirággal díszített roncszongo-
rával szerepel. A tárlat emblémája Adonis Flores digitális nyomatsorozatából 
egy terepruhás ifjú, szájából előtörő szóvirágbokrétával (Oratoria, 2007). 
A mű a militarizált társadalom kötelező, maratoni demonstrációin elhangzó 
szónoklatok közhelyözönére utal. (Megtekinthető június 12-ig.)

A Kunsthalle Rostock a néhai NDK egyetlen újonnan épült műcsarnoka, 
Kuba pedig az első latin-amerikai ország volt, amely 1960-ban elismerte 
a „német munkásállam”-ot, s ezt Fidel Castro látogatása követte. Az intenzív 
kötelékek előző periódusa után most a friss USA–Kuba közeledés az apropója 
annak a kortárs seregszemlének, amelyet Tereza de Arruda kurátor váloga-

tott kéttucatnyi mű-
vésznek az utóbbi két 
évt izedben alkotott 
munká iból .  Ehhez 
a  Fototeca de Cuba 
gyűjteményébő l 30 
fényképet, a Taller de 
Grabado k ísérletező 
grafikai műhelyből pe-
dig 25 alkotó 50 művét 
kölcsönözte ki, ügyel-
ve arra, hogy a tárlaton 
hivatalosan elismert 
és ellenzéki művészek 
is szerepeljenek. Ma-
napság mindkét tábort 

a múlt kritikus szemlélete és a jelen rugalmas pragmatizmusa mellett a jövővel 
kapcsolatos optimizmus jellemzi. A fájdalmat nosztalgia enyhíti, a vérmes 
politikai agitációra pedig humorral reagálnak.

Így a havannaszivaros díszdobozt Che Guevara fotójával bélelik; a sötét 
napszemüveges maffiózó-mixer mellére érdemrendeket tűznek, a bárpulton 
pedig a tömény italok bébitestápoló-flakonokkal keverednek (René Pena: 
A szakács, 1995). A híres tengerparti promenádon, a hullámtörő beton-
korláton 30 méteres fekete csipke húzódik, amelynek végét szorgalmasan 
horgolja tovább egy gyászba öltözött nő – akár egy párka (Aimée Garcia: 
Pureza, 2012). A Liudmila & Nelson alkotói kettős fotómontázsain a turis-
taparadicsom paródiája jelenik meg a régi szállodák málladozó homlok-
zataival és az autómatuzsálemek fényesre suvickolt karosszériáival (Hotel 
Habana, 2008–2015). A csarnok mennyezetén szabályos rajban száll Esterio 
Segura nyolc repülőből álló köteléke, vérvörös műanyagból, szív alakú test-
tel, négyméteres fesztávú szárnyakkal (Goodbye my Love, 2013). A kiállí-
tás plakátján a Shell kagylóemblémáját karikírozza Jorge Otero Escobal. 
A nyomtatványra a Háborús hős című (2013) fotósorozatából egy nádfonatú, 
kalapos mellszobor került. (Megtekinthető június 19-ig.)

Wagner istván

A XX. századi festészet története 
hősie sen megénekelt végjátékok, drá-
mai haláltusák és diadalmas feltáma-
dások sorozata. A médium meggyilko-
lására Rodcsenko, szétszedésére Miró, 
mániákus önkorlátozására Mondrian 
életműve a klasszikus példa, a késő 
modernista radikális absztrakció mű-
velői pedig az 1945 után New Yorkban 
dolgozó Ad Reinhardt, Agnes Martin 
és Robert Ryman. Reinhardt fekete, 
Martin és Ryman fehér vásznai festé-
szet és természet, ábrázolás és jelenlét 
kapcsolatát írják újra a vakság és a vi-
láglás metaforikus nyelvén.

Az idén 86 éves Ryman a kortárs 
kritikusok, kurátorok és gyűjtők egy-
aránt nagyra becsült, legendás alakja. 
Életműve vaskos kritikai antológiák 
tárgya, képei pedig mindig megbíz-
hatóan magas árakon találnak gazdá-
ra, de a közgyűjteményeken és aukci-
ós mustrákon kívül mégis nehéz látni 
őket, mert Rymannak több mint húsz 

éve, a Museum of Modern Art 1993-
as retrospektívje óta nem volt egyé-
ni kiállítása New Yorkban. A DIA 
Foundation által jegyzett és a Ryman 
család Greenwich Collection nevű 
gyűjteményéből válogatott kétterem-
nyi festmény ritka ünnep rajongóinak 
és azoknak, akik némi perverziótól 
sem mentesen örömüket lelik abban, 
hogy fehér felületekben gyönyörköd-
jenek.

A Chelsea-ben, egy bérelt galé-
riatérben látható 22 kép napközben 
csak a tetőablakokon, illetve az utca-
front felőli üvegfalon érkező termé-
szetes fénnyel, sötétedés után pedig 
néhány meztelen égővel megvilágí-
tott teremben kapott helyet. Ryman 
mesterséges fénynél fest, de munkáit 
természetes fényben szereti bemutat-
ni. A modern galériák nagy gonddal 
tervezett, fényben úszó fehér dobo-
za helyett a Ryman-kiállítás tere a fel-
hőktől és napsütéstől függő, gyakran 
félhomályba burkolt érzéki kihívás. 
Az intézményes konvenciókra fittyet 
hányó, korántsem nézőbarát tárlat 
élő példája, hogy Ryman festményei – 
ahogyan 1979-ben az absztrakt festő 
Marcia Hafif írta – „egy bizonyos faj-
ta figyelemről szólnak”. Akinek nincs 
türelme, hogy a fehérek tónusválto-
zásain, az ecsetnyomok vastagságán 
és a változó fényviszonyok által ge-
nerált, tűnő látványokon merengjen, 
jobban jár, ha otthon marad.

Ryman tiszta fehér képei különö-
sen alkalmasak arra, hogy halogén- 
és spotlámpák nélküli terekben lé-
tezzenek. Egy festett felület sosem 
statikus, mert a fény visszaverődé-
se és mozgása folytonos változásban 
tartja, és finom, sokszor alig észreve-

hető tónuskülönbségeket produkál. 
A fehér a valóságos színeknél is érzé-
kenyebb a fények változására, mivel 
maga is tükrözi, ugyanakkor áraszt-
ja is a fényt. Ryman képei ezért so-
hasem pusztán tárgyak, azaz halott, 
néma és mozdulatlan dolgok, hanem 
idő és tér, a környezet változásaival 
mindig látható és dinamikus kölcsön-
hatásban léteznek. A mostani kiállí-
tás a képek és a fény dinamikájára 
épül, és ezzel a tárgy és téma nélküli 
képeket nem a művészet világtól el-
emelt transzcendens rendjének része-
ként, hanem a természetnek alávetve 
mutatja be.

A festő 1953-ban kezdett el a 
MoMA-ban teremőrként dolgozni, 
és ebben az évben készítette első 
absztrakt festményét is. A Cézanne, 
Matisse, Picasso és Rothko képein 
edzett, olykor unott szemlélődés-
re kárhoztatott teremőrmunkát es-
ténként festésre felcserélő Ryman 

egy 1959-ben elkészült narancssár-
ga monokróm vászon után adta fel 
a színeket, hogy idejét csak a fehé-
rekkel töltse. A New York-i Bianchini 
Galleryben 1967-ben rendezett első 
önálló kiállítása után lépett be a ne-
héz szentek sorába, és vált részévé 
a Mondrian, Ellsworth Kelly, Mar-
tin vagy Reinhardt nevével fémjel-
zett, a lehető legkevesebből építke-
ző, radikális határok közé szorított 
festői gyakorlatnak, amely a piktú-
rát a megszüntetve megőrzés hegeli 
programjának nevében műveli.

Az életmű első évt izedeiben 
Ryman a mindig négyszögletes pa-
pír-, vászon- és műanyag felületek-
re ecsettel vagy hengerrel különféle 
irányból, hol vastagon, hol vékonyan 
felvitt fehér festéknyomok viselkedé-
sével foglalkozott. A mai PS1-ban ren-
dezett első életmű-kiállításán, 1976-
ban mutatta be Arrow (Nyíl) című, 
olajjal átlátszó plexire festett művét, 
amelyet nagy acélcsavarokkal erősí-
tett a falhoz. Ettől kezdve a munka 
térbeli megjelenése, a megmutatás, 
a közszemlére tevés konvenciói is ré-
szévé váltak festészetének. A nyolc-
vanas években alumíniumfelülete-
ket kezdett használni, hogy elkerülje 
a papír vagy a vászon textúráját és 
egyenetlenségeit, és hogy a fém al-
kalmazásával még jobban hangsú-
lyozza a fehér fényvisszaverő, vetítő 
képességét.

A többnyire a minimalizmus és 
a folyamat-művészet (process art) 
közé szorított Ryman-életmű mot-
tója szerint „soha nem az a kérdés, 
hogy mit fessünk, hanem az, hogy 
hogyan”. A félvilágos vagy félsötét 
térben képről képre járva a festésze-

ti munkafolyamattal kapcsolatos, 
sokszor zavarba ejtően egyszerűnek 
látszó kérdésekkel szembesülünk. 
Mi az alap? Len- vagy pamutvászon, 
papír, plexi, farost, alumínium, réte-
gelt műanyag lemez, esetleg acél? Vé-
konyan vagy vastagon van-e kenve 
a festék, és hogyan változik a textúra 
a festett felület egyes részein? Milyen 
festéket használt Ryman? A fehér 
szín, illetve nem-szín milyen árnya-
latai tűnnek elő? Mi van a képfelület 
szélein és a sarkaiban? Honnan hova 
haladnak az ecsetnyomok, és folya-
matosan vagy megszakításokkal ta-
golják-e a felületet? Hogyan jelenik 
meg a festett alap? Vakrámán vagy 
nélküle? Keretben? És hogyan van 
a falhoz erősítve? Egyáltalán a falon 
van?

A Rymanról szóló terjedelmes iro-
dalom majd minden szövegében két 
retorikai toposz jelenik meg: önval-
lomások arról, hogy miért nehéz írni 
képeiről, illetve a fentiekhez hasonló 
kérdések látszólag vég nélküli sora. 
Még azok is kérdeznek, mint Yve-
Alain Bois vagy Thomas McEvilley, 
akik egyébként sosem, mert véletle-
nül sem vetemednének arra, hogy 

úgy tegyenek, mintha lenne valami, 
amit nem tudnak. Rymanról írni per-
sze nem nehezebb, de nem is köny-
nyebb, mint a radikális absztrakt 
festészetről általában, ám a kérdé-
sek megkönnyítik, hogy számot ad-
junk a festészetről mint folyamatról, 
munkáról, egymást követő döntések 
és beavatkozások sorozatáról. Kér-
dezni muszáj, ha képesek akarunk 
lenni arra, hogy elszámoljunk azzal, 
miként vált Ryman kezében az alap 
vetítőfelület helyett munkahellyé, 
és a festészet – ahogy 1981-ben Jean 
Clay írta – manőverré.

A mostani kiállítás, melynek válo-
gatásában és akasztásában Ryman 
is részt vett, nem kronologikus ren-
det követ – az egymás mellett függő 
képek közt sokszor semmiféle kap-
csolat sincsen. Az esetlegességeket 
hangsúlyozó rendezés azt sugall-
ja, hogy Ryman festészete ellenáll 
a folytonosságok mentén történetté 
összeálló, illetve a fejlődés, a teleoló-
gia, a beteljesedés felé mutató olvasa-
toknak. Míg az utolsó európai festő, 
Gerhard Richter csodálatra méltó-
an komoly pátosszal dolgozik azon, 
hogy újrafesse a nyugati festészet tör-
ténetét, Ryman a történelmen kívül 
és a képek történetét figyelmen kívül 
hagyva dolgozik. Ahogy sokat idé-
zett önvallomása szerint Agnes Mar-
tin tette, úgy Ryman is hátat fordított 
a világnak: lassú nézést, kitartó és tü-
relmes figyelmet követelő festményei 
megvakítják a harsány látványossá-
gokhoz szokott szemet, és ellenáll-
nak a késő XX. századi képek uralmá-
nak. (Megtekinthető július 31-ig, 545 
West 22nd Street, New York)

berecz ágnes

Kitekintő

Adonis Flores: Oratoria, 2007
digitális nyomat, 90×120 cm
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Esterio Segura: Goodbye my Love, 2013
8 részes installáció, 420×120×60 cm

Robert Ryman New Yorkban

Nehéz szent

Robert Ryman kiállítása, 545 West 22nd Street, New York, 2016
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Martin-Gropius-Bau, Berlin

Alkotás vagy kilengés
Amikor a jegykezelés után áthaladunk a képzeletbeli vonalon, és belépünk 
a bűvös körbe, melyet Isa Genzken munkái jelölnek ki, a múzeum aulájában 
mindjárt néhány finom vonalú, titokzatos, fekvő, gigantikus gerelyre, hajtű-
re, illetve fahéjrúdra emlékeztető objektet vehetünk szemügyre (Ellipsoid, 
Hyperbolos, 1980-as évek). Ezt a műegyüttest a falakon körben nagy méretű 
színes nyomatok keretezik, mindegyik női fület ábrázol oldalnézetből, fülbe-
valóval vagy anélkül (Ohr, 1980–2012). Ez az összeállítás kétségtelenül passzol 
a kiállítás címéhez (Legyél csinos), amely a 40. Velencei Biennálén 1982-ben 
bemutatott munkák frissített változata.

Továbbhaladva a néző egy kevert műfajú, statikus szcenárió részévé válik, 
ahol életrajzi dokumentumfotókkal, grafikákkal, figurális szoborkollázzsal, 

modern kori építményekre és ókori 
piramisokra egyaránt emlékeztető, 
csillogó futurisztikus makettekkel 
találkozik. Ezek a luxuskivitelű ma-
kettek finom gellert kapnak azáltal, 
hogy a művész kiálló felületeiken oda 
nem illő tárgyakat „felejtett”. A bal 
oldali szárnyban a kommunikáció, 
technika, repülés, divat, sport, tu-
rizmus, építészet, design témákban 
láthatunk válogatást Genzken koráb-
bi munkáiból. Ennek végpontjában 
vannak a kiállítás marketing-emblé-
májának eredetijei, a napszemüveges 
Nofretete-portrémásolatok (2015). 
Ehhez a szomszédos terem turisztikai 
jeleneteket, utcai életképeket ábrázo-

ló installációja kapcsolódik; itt Genzken márkás sportruhákba öltöztetett pró-
bababákat rendezett csoportokba, illetve emelt posztamensre, ahogy a klasz-
szikus szobrokat szokás. A másik teremben egy falat rakott tele raszterszerűen 
a plafonig kabátokkal, ingekkel (Jacken und Hemden, 1998).

A modern technológia iránti érdeklődését megfogalmazó munkák közül pél-
dául itt van egyetlen ready made-je, a Világvevő rádió (Weltempfanger, 1982). 
A témát konceptualista-minimalista felfogásban éveken át betonszobrok során 
keresztül bontogatta, egészen addig, míg végül saját agyát mintázta meg élet-
nagyságban, és látta el antennával mint természetes adóvevőt.

A design morbid vonatkozásai – például a kerekesszék-műegyüttesek – a jobb 
szárnyba kerültek. Mintha ezt a térfelet egyfajta „árnyékos oldalként” fog-
ta volna fel a művész: az utolsó teremben például sötét tónusú üvegszobrok, 
betonobjektek és frottázsolt olajképek láthatók, köztük a saját koponyájáról ké-
szült röntgenfelvételek nyomatai (X-Ray, 1989–2015). Ezek Genzken legismer-
tebb műtípusai, ebben a térben tehát a klasszikus médiumokkal és anyagokkal 
folytatott kísérletei eredményeit összegezte.

Kiállításán kaleidoszkópszerű összefüggést hozott létre munkái között egy 
nem lineáris narratíva mentén, öntörvényű rendszerben, ahogy az emlékezet 
felszínre dobja a tudat alatti tartalmakat. A túlzásig feszített következetes-
séggel tökélyre vitt műtárgyak mellett legújabb objektjei felszínesnek, vicces 
ujjgyakorlatoknak, gegnek tűnnek. Nem kivétel ez alól az apokaliptikus Em-
pire Vampire (2004) sem, amelyet az ikertornyok lerombolása inspirált. Nem 
szippantanak be úgy, ahogy sajátos anyag–forma kísérletei, és nagyban növelik 
a kiállítás szórakoztató faktorát.

Genzken leghagyományosabbnak számító munkái is rendhagyóak voltak 
a kezdetektől fogva. Művészete pályafutása évtizedei alatt az állandó megúju-
lás és a permanens kísérletezés állapotában maradt. A hamburgi főiskola szob-
rász szakán kezdte, majd grafikát, fotózást tanult. 1974-ben a düsseldorfi akadé-
mián Gerhard Richter tanítványaként készítette első konceptualista munkáit, 
a kölni egyetemen művészettörténet- és 
filozófiastúdiumokat folytatott, közben 
fotómodellként kereste kenyerét. Düs-
seldorfi művészettörténet-tanára, Ben-
jamin Buchloh elvitte a Documenta 
5-re, bemutatta Bruce Naumannak, 
Law rence Wei nernek ,  Si g ma r 
Polkénak és másoknak. Amerikában, 
második hazájában, egy MoMA-beli 
kiállításon megismerte a kölni műke-
reskedőt, Daniel Buchholzot, aki galé-
riása lett.

Másfél évtizedet élt le mestere, a vi-
lág éllovas művésze, Richter mellett, de 
alkotóként nem függött tőle, viszont ál-
lítólag ő inspirálta a festő emblematikus 
RAF sorozatát. A kilencvenes években, 
miután elvált Richtertől, váltott, és fia-
tal homoszexuális barátja társaságában a techno-kultúra mellett új eszmékkel 
ismerkedett: melegjogok, zöld program. Felhagyott az esztétizáló műtárgyak 
előállításával, és elkészítette első asszamblázsait designtermékekből, ruha-
darabokból, próbababákból, talált tárgyakból. Legutóbb 2007-ben képviselte 
hazáját Velencében. 2013-ban a MoMA-retrospektív szentesítette pozícióját 
a világművészet tetején. A kiállítás után a kritika a női művészetben Marina 
Abramovic és Cindy Sherman elé sorolta.

Az amszterdami Stedelijk Museum számára inszcenált műkollázs Berlin-
ben úgy „szól”, mintha egy modern szimfónia taktusaihoz techno- vagy más 
progresszív zenei részleteket kevernénk. Volt már példa arra, hogy stílustörés 
érvényes, új művészethez vezessen. (Megtekinthető június 26-ig.)

varga marina

Kitekintő

(folytatás az 1. oldalról)
A szándékosan vitára serkentő kon-
cepció – miszerint Írország a brit 
kolonializációs törekvések legelső la-
boratóriuma volt, még mielőtt azok va-
lójában elkezdődtek volna – nem csu-
pán sajátos fénytörésben mutatja be 
az ötven-egynéhány meghívott mű-
vész alkotásait, hanem a húsvéti felke-
lés centenáriumára is erőteljesen ref-
lektál. Mindez pedig azt jelenti, hogy 
a négy különböző fő helyszínen zajló 
biennálé és kísérőprogramjai a kortárs 
képzőművészet formális és esztétikai 
diskurzuson túli aspektusaira össz-
pontosítanak, a posztkolonializmus 
örvén a művészetet sajátos gondo-
lati rendszernek tekintik, politikai 
térnek és kommunikációs formá-
nak, amit az identitás szempontjából 
a hibriditás igenlése, illetve az Achille 

Mbembe megfogalmazta összefonó-
dás és az összehangolódás vágyának 
kell (vagy kellene) áthatnia.

Az eszmény nemes, lássuk hát 
a megvalósulást! Godfried Donkor 
például az egymástól csupán első pil-
lantásra távoli, brit és ghánai tradíció-
kat ütköztetve, sőt a gyapottermesz-
tés által akár a rabszolgamunkára is 
asszociáltatva a csipkét választja mé-
diumául, rajzát a Lázadó Madonná-
ról pedig limericki csipkeverők ké-
szítik el aprólékos műgonddal. Philip 
Aguirre y Otegui kisméretű szob-
rokból, objektekből, vázlatokból, 
rajzokból álló migrációs tematikájú 
installációja a helyi – családi örök-
ségből közgyűjteménnyé vált – Hunt 
Museum arisztokratikus és eklekti-
kus gyűjteményének ékszerkabinet-
jét foglalja el, de a Londonban élő ír 
Criodhna Costello videoloopja a ván-
dorseregélyek kollektív röptéről is 
erősen metaforikussá, politikussá vá-
lik. A tét tehát a kolonizáltak és a ko-
lonizálók, az egykor kolonizáltak, ma 
viszont kolonizálók perspektíváinak 
játéka. A néző dolga persze, akár tu-
datában van mindennek, akár nem, 
korántsem egyszerű: Kouoh konzek-
vensen és teljesen lemond a magya-
rázó szövegekről, műcédulákról, fel-
iratokról, így ha a térképes útmutató 
nélkül vágunk neki a tárlatnak, még 
a tájékozódás is nehéz. Magam pél-
dául az egykori tejporgyár, a Cleeve’s 
Factory hűvös tereiben járván elidőz-
tem egy székek és asztalok marad-
ványaival hanyagul berendezettnek 
tűnő apró helyiségben is, ahol meg-
kopott tábla lógott a falon, arra figyel-
meztetve, hogy ne feledkezzünk meg 
az evés utáni kézmosásról.

Az orientáció kérdései, az egzoti-
kum emancipatorikus felszámolása, 
az építészet mint a hatalom reprezen-
tációs médiuma és az ellenállás lehe-
tőségei mellett a nyelv és a hallgatás 
adják tehát a témafelvetés úgyszólván 

természetes, tág és közös horizontját, 
amin a Still (the) Barbarians művei be-
rendezkednek. Az ír biennálé minden 
további nélkül igencsak illusztrisnak 
nevezhető művészlistáját állítólag több 
mint ezer jelentkező közül választotta 
ki a kurátori csapat, ám (szerencsére) 
a nevek puszta fétise helyett mintha 
fontosabb lett volna a tartalmi illesz-
kedés és a lokalitás–globalitás játékte-
re. A helyszín persze azért is érdekes, 
mert Limerick turisztikai vonzereje 
egyáltalán nem mérhető Dublinéhoz, 
az EVA pozicionálásában viszont idén 
fontos szerepe van annak, hogy a vá-
ros pályázója a 2020-as európai kultu-
rális főváros címnek. A devalválódás 
utóbbi címet körüllengő hangulata 
(legalábbis Közép-Európában) rávilá-
gít egy újabb paradoxonra a centrum 
és a periféria viszonyrendszerében. Ez 

részben a kiállítás marketingstratégiá-
jának és későbbi pozicionálásának 
a kérdése, hiszen könnyen előfordul-
hat, hogy a nemzetközi művészeti 
világgal folytatandó sokrétű párbe-
széd nemes vágya mögött egyszerű-
en a globalizáció iránti óhaj húzódik 
meg, vagyis a kiállítás performatívan 
átírhatja saját témáját.

A már említett tejporgyár csarno-
kaiban installált alkotások közül a lát-
ványvilág és a narrativitás szempont-
jából kiemelkedik Ulrike Ottinger 
1984-es Dorian Gray-filmjének ope-
rabetétje, A Boldog-szigetek meghó-
dítása, amelyben a kísérleti filmes 
teatralitás íródik a természetesség 
és a mesterségesség pólusaiba. Szin-
tén erős jelentésekkel telítődik Alice 
Maher Kasszandra nyakéke című két-
csatornás videoinstallációja, amely 
a traumatizált test és a hallgatás, az el-

nyomott női hang problémájára is ref-
lektál a mitológiai történet át- és átér-
telmezésén, elsajátításán keresztül.

A kiállítás egyik legfőbb érdeme, 
hogy az alkotások többsége nem har-
sányan kiáltja a világba mondandóját 
(erre is akad példa), hanem szinte ész-
revétlenül épít kontextusokat – így, ha 
időt szánunk rá, sok alkotásban talál-
hatjuk meg a pars pro toto izgalmát. 

Ezek közül a két, leginkább emble-
matikus mű Alfredo Jaar installáció-
ja, A felhő (2015), valamint a koreai-
amerikai Michael Joo rejtélyes című 
helyspecifikus alkotása: Ez a gyö-
nyörű csíkos roncs (amelyet kikér-
dezünk). Jaar már az ezredfordulón 
is használta a felhőmotívum meta-
forikus erejét, léggömbfelhője akkor 
a hírhedt amerikai–mexikói hatá-
ron emlékeztetett az áldozatokra és 
a határhelyzetre. A 2015-ös installá-
ció először a hamburgi Deichtorhalle 
nemrég véget ért Streamlines. óceá-
nok, világkereskedelem és migráció 
című kiállításán szerepelt, amelynek 
szintén Koyo Kouoh volt a kurátora, 
s amely így a limericki biennálé elő-
hangjának tekinthető. Sőt talán a „ha 
Írország, akkor irodalom” klisére való 
ironikus utalásként érthető az, hogy 

míg a kiállítás címe Konsztantinosz 
Kavafisz A barbárokra várva című 
versét mozgósítja, addig Alfredo Jaar 
felhője – a katalógus szerint – W. B. 
Yeats sorait idézi meg: „Ezek felhők 
a bukó nap körül / A fenség lecsukja 
égő szemét.” (Szabó Lőrinc fordítása.) 
A valóban Európa térképére hajazó, 
mozdulatlan felhő egyike a biennálé 
leglátványosabb műveinek.

Michael Joo viszont azért is ke-
rül különleges helyzetbe, mert ön-
álló helyszínt kapott, intervenciója 
tárgya és egyúttal terepe a Limerick 
központjában lévő romos s egy ide-
je művészeti események színtere-
ként használt épület, a Sailor’s Home. 
Az 1850-es években épült ház az át-
utazó tengerészek menedékházaként 
szolgált. Joo az épületet sajátos orga-
nizmusként kezelte, kifordította, és 
miképpen a cím sugallja, kikérdezte: 
a földszinti terek egyes ornamentikus 
falfelületeit a fotográfiában használa-
tos ezüstnitráttal kezelve tette látha-
tóvá, a padlókon különböző tengeré-
szeti eszközöket, horgonyláncokat, 
kötelet helyezett el ready made-ként. 
A rozoga lépcsőfeljáróból megtekint-
hető videoprojekció pedig nem csu-
pán oszcilláló fényt ad mindehhez. 
A mozdulatlan kép ugyanis egy, 
a British Museum gyűjteményében 
található különleges, sovány Budd-
ha-szobrot jelenít meg. Joo gazdag 
interpretációs lehetőségű műve, 
amely az ír történelem híres éhség-
sztrájkjaira is emlékeztet, önma-
gában is elég indok lehet arra, hogy 
kultúrturistaként Limerickbe láto-
gassunk. A Still (the) Barbarians pe-
dig sikeresen teljesíti a kiindulópont-
ként idézett Enwezor azon óhaját, 
hogy a globális kapitalizmussal daco-
ló kiállítási gyakorlatoknak a debord-i 
spektákulum és a bahtyini karnevál 
közötti üres helyen kell berendezked-
niük. (Megtekinthető július 17-ig.)

kukla krisztián

EVA International 2016, Limerick

A még mindig nyitottsága

Isa Genzken: Világvevő, 1982
ready made

Isa Genzken: Színész, 2013
tárgykollázs
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Ulrike Ottinger: The Conquest of the Happy Islands – A Colonial Opera, színes film, 35’, 1984

Philip Aguirre y Otegui: Cabinet Mare 
Nostrum, változó méret, 2016
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Essl Museum, Klosterneuburg

tárlatsirató
Bécsből induló ingyenes-busz ingajáratai is hozzájárultak ahhoz, hogy a kö-
zeli kortárs privátgyűjtemény népszerűségre tett szert a magyar kulturális 
turisták körében. Most szomorúan érinthet minket is a hír, hogy az Essl-
kiállítások június 30-án véglegesen megszűnnek.

Az alapító Karlheinz Essl közleménye szerint: „Az Essl család az Essl Mu-
seum felépítését, valamint működtetésének és tárlatainak összes költségét 
17 éven át saját eszközeiből finanszí-
rozta. Ez most többé – sajnos – nem 
lehetséges. Az Essl Museum további 
üzemeltetéséhez járulékos pénzügyi 
források vagy állami támogatások let-
tek volna szükségesek. Alsó-Ausztria 
tartomány készségesnek mutatko-
zott hathatós hozzájárulást nyújtani, 
amennyiben a szövetségi kormány ezt 
azonos mértékben kiegészíti, de orszá-
gos szintről nem érkezett pozitív visz-
szajelzés. Bármennyire sajnálom, de ez 
a helyzet most arra kényszerít minket, 
hogy véget vessünk kiállításaink rende-
zésének. Így az Essl Gyűjtemény 2016 
júliusától nem lesz nyilvánosan látható, 
de ez a kollekciót nem érinti. Az Essl 
Museum továbbra is a gyűjtemény rak-
tára lesz, ami 1999-től a ház fontos fel-
adatának számít, és mint eddig, ezután 
is gondosan őrizzük az anyagot. Az archívum, a restaurálás és a technika 
fennmarad, akárcsak a nemzetközi kölcsönzési forgalom. Teljes szívemből 
szeretnék köszönetet mondani a látogatóknak, művészeknek és munkatár-
saknak, akik ezt a múzeumot sok éven át a művészet és a párbeszéd nyílt, 
izgalmas és szép terévé tették.”

Három, saját anyagból válogatott időszaki kiállítással és a szokásos kísérő 
programokkal búcsúznak: tárlatvezetésekkel, művész- és közönségtalál-
kozókkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, koncertekkel és felolvasásokkal. 
A Rendezvous tárlatcím Andreas Hoffer kurátor szerint arra utal, hogy ha-

zai és külföldi mesterek adnak 
„légyottokat” egymásnak, mint 
az ötvenes évek elején Párizs-
ba települt osztrák művészpár, 
Maria Lassnig és Arnulf Rainer. 
Utóbbi Cent ra l izációk című 
kompozíciója is bizonyítja, hogy 
ott, akkoriban a  távol-kelet i 
filozófia hatott a művészvilág-
ra, akárcsak a francia Georges 
Mathieu esetében, aki 1959-ben 
a bécsi Theater am Fleischmarkt 
közönsége előtt vitte fel vászonra 
kalligráfiáit. Kurt Kocherscheidt 
Dél-Amerikában a természet ős-
erejét transzformálta piktúrává, 

míg Hermann Nitsch a hatvanas évek elejétől hozta létre Orgia Misztéri-
umszínházát. Max Weiler a látványt a Teremtés organikus absztrakciójává 
alakította, míg a dán geológus Per Kirkeby a talaj rétegeit stilizálta grafikus 
struktúrákká. A hatvanas évek közepétől az expresszív-ösztönös piktúrát 
képviselő COBRA csoport tagjaitól Esslék azért gyűjtöttek műveket, mert 
felmérték hatásukat a korabeli osztrák művészek hosszú sorára.

Átfedéseket is találhatunk a közel száz alkotást felvonultató, párhuzamos 
Body & Soul című tárlattal (kurátora szintén Hoffer, Viktoria Calvo-Tomekkel), 
mely test és lélek viszonyát a kora ötvenes évektől, a bécsi akcionizmustól 
a hetvenes évek női emancipációs vagy melegmozgalmain át a mai fia talokig 
követi nyomon. A kö-
zönség egy részét még 
fél évszázad múltán is 
i rr itá lja Otto Muehl, 
Rudolf Schwarzkogler és 
Hermann Nitsch drámai 
performanszainak fotó-
sorozata, és máig nincs 
teljes egyenlőség a nők és 
férfiak arányában a tárla-
tokon, a köz- és magán-
gyűjteményekben vagy 
a műkereskedelemben. 
Míg a hatvanas években VALIE EXPORT filmjei és fotói (Expanded Cinema-
Aktion, Tapp und Tastkino, Genitalpanik) a merev társadalmi normákat üt-
köztették a női szereppel, három évtizeddel később Elke Krystufek testének 
közszemlére tételével mosta el a nyilvánosság és a privátszféra határát. Külön 
termek foglalkoznak a férfi és női önazonosság vizuális kifejezési formáival. 
A fiatal magyar Jagicza Patrícia festménye (Estrella, 2010) a gendervitát és 
a más identitásokba bújást jeleníti meg, és a kurátor szerint nem véletlen, 
hogy ezt a művet lájkolták a legtöbben a múzeum baráti köréből a 2013-as 
Like it! című kiállításon. A harmadik tárlat Lorenz Seidler bécsi művész több 
téren átívelő kollázsa, az utóbbi másfél évtized kortárs osztrák kultúrájának 
komplex installációja. Fináléként az Open Days június 24-től 30-ig ingyenes 
belépést biztosít a múzeum minden rendezvényére.

W. I.

Kitekintő

(folytatás az 1. oldalról)
A Derrida által meghirdetett feltétel 
nélküli, abszolút, minden emberre 
kiterjedő vendégszeretet aláaknázza 
ezt a hierarchikus viszonyt, és önma-
gát is felszámolja.

A területileg körülhatárolt nemzet-
államok és a globális kapitalizmus sza-
bad tőke-, árucikk-, munkaerő- és in-
formációáramlása ellentétes irányú; 
azaz az élet realitása erodálja a régi 
típusú hovatartozás érzését s kikezdi 
a nemzetállam legitimációját. A mig-
ráció ezt a legitimációs válságot tette 
nyilvánvalóvá: egy újfajta közösségi 
képzelet potenciálját vetítette előre, 
amely nem a helyhez kötöttségre, 
stabilitásra épül, hanem a mobilitás-
ra, flexibilitásra, fluiditásra. A mig-
rációra s vele az elkerülhetetlen át-
rendeződésre, alternatív képzeletre 
adott elutasító válasz is világossá tet-
te a nemzetállamok anakronisztikus-
sá válását, amennyiben mintegy kata-
lizálta a „nemzet védelmében” való 
újraszerveződést, újranacionalizáló-
dást; mely igyekezetben Kelet és Nyu-
gat hirtelen egymásra talált.

A kiállítás művei a „vendégszeretet–
gyűlölet” skálát elevenítik meg, a po-
pulizmussal összefonódott nacionaliz-
musok karakterben eltérő, de lényegét 
tekintve azonos működését. A szélső-
jobb által szított idegengyűlölet szel-
leme kiszabadult a palackból, még 
a nagy múltú demokráciákban, jóléti 
társadalmakban is, amelyek hatalmu-
kat, dominanciájukat és gazdagságu-
kat féltik, miközben emberek tömegei 
váltak földönfutókká és hontalanok-
ká. Ez az állapot, az állampolgárság 
nélkül létezés saját akaratból viszont 
nem elérhető, példázza Núria Güell 

munkája. Az ukrán R.E.P. csoport ins-
tallációja az egyházzal, állammal, oli-
garchákkal és a szocialista örökséggel 
összefonódott nacionalizmust teszi 
érzékelhetővé, míg az osztrák Oliver 
Ressler videoinstallációja a háttérben 
meghúzódó gazdasági, politikai mű-
ködéseket elemzi és kritizálja. A já-
tékos, ironikus vagy éles kritikától 
(Sanja Ivekovic, Martin Piacek) az eltá-
volításig, dimenzióváltásig (Cséfalvay 
András), illetve nyilvános bocsánatké-
résig (Borsos János) terjed a skála, és 
megidéződnek a határok nélküli alter-
natív közösségképzés víziói, utópiá i 
is (Delaine & Damian Le Bas, Gróf Fe-
renc).

A csalódottság, reménytelenségér-
zés kompenzálásaként működésbe 
hozott nemzeti érzület felkorbácsolása 
és a félelemkeltés valójában figyelem-
elterelés a húsba vágó problémákról: 
növekvő egyenlőtlenség, korrupció, 
a szociális háló szakadozása, ökoló giai 

válság. Ha Kelet és Nyugat jobbratoló-
dás és populizmus vonatkozásában 
egyre inkább közelít is egymáshoz, 
az eltérő eredettörténettől mégsem le-
het eltekinteni. Míg utóbbi leginkább 
a gazdasági válság és a határait átlépő 
menekültáradat miatt bizonyult fo-
gékonynak a nacionalista retorikára, 
előbbi demokratikus tapasztalatok 
és intézményrendszer, illetve a múlt 
számbavétele és feldolgozása nélkül 
könnyed-gyorsan csúszott vissza egy 
más színezetű demagógiába, személyi 
kultuszba. Piacek és Artur Zmijewski 
munkái erre figyelmeztetnek, illetve 
elégtételt szolgáltatnak történelmileg 
kisemmizett csoportoknak, míg Jev-
genyij Fiks visszamenőleg rehabili-
tálja a szocialista időszak láthatatlan 
moszkvai melegközösségeit. A haza, 
az otthon, a vendégszeretet paterna-
lista konstrukciója okán az alávetett 
gyakorta beszél női hangon (Anna 
Daucíková, Sanja Ivekovic).

A nemzeti hovatartozás rejtett és 
természetesnek tekintett elemeinek 
megvilágítása láthatóvá teszi azt a 

konstrukciós folyamatot is, amely-
nek mentén a nemzet kitermeli, 
„megnevezi” azokat a csoportokat, 
amelyeket kirekeszt saját homogén 
nemzetképéből; pontosabban a kire-
kesztés, marginalizálás révén képes 
csak az egység illúzióját kelteni. Ha 
ez az egység megbomlani látszik, mo-
bilizálódik az idegengyűlölet.

A kortárs nacionalizmusokba n a 
gyarmatosítás öröksége is kísért; az 
első nagy bevándorlási hullám az 
egykori gyarmatokról indult. Az elő-
történet, amelynek során az egyko-
ri vendégből letelepedett vendéglá-
tó, az őslakosból pedig „migráns” 
lett, mára a feledés homályába vész. 
Nemes Csaba a kiállításra készített, 
Közép-európai Orient festményso-
rozata avval foglalkozik, hogy gyar-
mat sem kell ahhoz, hogy a magunk 
oriental izmusát megteremtsük. 
Ahogy a bűnbak konstruá lásához 
sem kell feltétlen külső ellenség, meg-

teszi a helybéli is. Ezt jól példázzák 
a roma- és melegellenes demonstrá-
ciók dokumentumfilmjei – főleg 
az egykori fal mögött (Tomasz Kulka, 
Mykola Ridnyi, Tomás Rafa, Nikos 
Charalambidis, Dante Buu). Az el-
lenállás változatos stratégiái kiutat 
mutatnak az elembertelenedett hely-
zetből (Hito Steyerl, Martin Krenn, 
GLUKLYA, Petra Gerschner).

A migráció cseppet sem új keletű je-
lenség, végigkíséri az emberiség tör-
ténetét. A jelenlegit megelőző „előtör-
ténet” Gülsün Karamustafa és Adrian 
Paci videóin keresztül, Anca Benera 
és Arnold Estefan installációjában 
elevenedik meg. Marina Napruskina 
egyre bővülő Menekült-könyvtára 
az alapvető jogaiktól, emberi mél-
tóságuktól megfosztott menedékjo-
got kérők személyes történeteit teszi 
nyilvánossá bírósági krokik formájá-
ban. A jogfosztottak, stigmatizáltak, 
emberszámba sem vettek jogokkal, 
értékkel való felruházása, a nomád 
életforma, a mobilitás és a többfé-
le kötődés jövőbe mutató lehetőség-
ként való kezelésével egyenjogúsítást 
nyernek (Delaine & Damian Le Bas).

A vendégszeretet, a vendéglátás is 
hatalmi reláció: a vendéglátó/őslakó/
őshonos és a vendég/idegen/átutazó 
hierarchikus viszonyára épül és köl-
csönösséget feltételez. A vendéglátás 
ajándék, amelyet viszonozni illik az-
zal, hogy a vendég betartja a „házsza-
bályokat”. Ez az értelmezés jelenik 
meg az integráció diskurzusában is, 
amely így állandósítja az alá- és fölé-
rendeltséget, és életben tartja a más-
ság konstruálását (KissPál Szabolcs).

A késő kapitalizmus monetáris, 
immateriális, absztrakt és átlátha-
tatlan volta vizualizálódik Anetta 
Mona Chisa and Lucia Tkácová ins-
tallációjában, személyes dokumen-
tumokból és bankjegyekből készí-
tett iratpapírlámpáiban. GLUKLYA 
munkái ebben az összefüggésben 
a helyi lúzerekre, a gazdasági vesz-
tesekre, a késő kapitalista „gazdasági 
rasszizmus” célpontjaira, a nincste-
len, hontalan tömegekre kiterjesztett 
xenofóbia mementói is. A „nomád” 
sorstársakkal szemben szított, isz-
lámfóbiával elegy menekültellenes-
ség a „röghöz kötött” szegények félel-
meire és elégedetlenségére apellál, 
hogy elfedje kisemmizettségüket.

A projekt a kritikai munkák mel-
lett, amelyek a válság tüneteinek 
feltárásán túl azok okait is firtatják, 
az alternatívákat is felsorakoztatja: 
hogyan lehet együtt élni az idegen-
nel a humanitás elfeledett alapesz-
méi mentén. Teret nyit és platformot 
teremt új közösségi képzeletek felé – 
túl a fizikai és mentális határokon. 
(Megtekinthető június 19-ig.)

anDrás eDit

Alte Post, Bécs

A vendégszeretet joga

Oliver Ressler: Visszájára fordult vészhelyzet, videó, 2016

Maria Lassnig: Ötlethalászok, 2001
olaj, vászon, 203×150 cm
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Jagicza Patrícia: Estrella, 2010
olaj, vászon, 150×180 cm
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Alex Katz: Agnes és Karlheinz Essl, 2010
olaj, vászon, 122×244 cm
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Nemes Csaba: Közép-európai Orient, festménysorozat, 2016
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