
XXI. ÉVFOLYAM – 2. SZÁM

Azt az utóbbi időben szinte megszok-
tuk, hogy a PIM – Kassák Múzeum-
ban a nemzetközi és az itthoni avant-
gárd mozgalmakat innovatív módon 
bemutató, ráadásul vizuálisan is 
az avantgárd örökséghez hű kiállí-
tások jönnek létre, legyen szó A Tett 
világháborús szerepéről, a MA-ról 
mint egy elképzelt mozgalom valósá-
gos intézményéről, a munkáskultúra 
egyik kultúr-táborhelyéről a Szent-
endrei-szigeten vagy a lakhatási moz-
galmakról. Most a múzeum mun-
katársai mindezt „megszorozták” 
hárommal, azaz az újonnan alakult 
kulturális megaközpont, a további 
intézményekkel kibővített Petőfi Iro-
dalmi Múzeum három kiállítóhelyén 
hoztak létre átfogó kiállítást (valószí-
nűleg az összevonás elfogadtatása is 
motiválta ezt döntést, de ha így volt 
is, azt éppen az okos „kultúrpoliti-
kai” vagy szimbolikus gesztusok kö-
zött tarthatjuk számon; kevés ilyen-
nel találkozunk manapság).

A Kassákizmus 1–2–3 tehát a város 
három egymástól viszonylag messze 
eső pontján látogatható (Károlyi Pa-
lota – Kassák Múzeum – Bajor Gizi 
Színészmúzeum), de a különböző fili-
álékba tervezett tárlatok profilja min-
den egyes esetben korrelál a helyet 
adó intézmény arculatával, a gyűjte-
mény jellegével (kurátorok: Sasvári 
Edit, Galácz Judit, Szeredi Merse 
Pál). Vagyis: a Károlyi-palotában lát-
hatjuk az ÚJ MŰVÉSZET. A bécsi 
MA az avantgárd nemzetközi háló-
zataiban című kiállítást, amely a ma-
gyar történeti avantgárd csúcspontjá-
nak tekinthető időszakot mutatja be 
az európai mozgalmak és folyóiratok 
networkjében. 

(folytatás a 4. oldalon)
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Magyar Nemzeti Galéria,
 Budapest

Látványraktár
A Magyar Nemzeti Galéria a hat-
vanas évek művészetét bemuta-
tó, Keretek között című kiállítá-
sáról született már értékelés e lap 
előző számában – Huth Júliusz: 
A hatvanas évek szűk levegője –, 
amelynek végkicsengése e tárlat 
keltette hiányérzet volt. 

Miután ez az érzés az anyag 
többszöri megtekintése után 
sem mérséklődött, a kérdés to-
vábbra is itt kering: miért tűnik 
megfoghatatlannak a hatvanas 
évek magyar művészetének 
intézményesült, „látszó” része 
az MNG-ben? Hogy bár több 
mint 350 tárgy szerepel, még-
sem rajzolódik ki a „tűrés” és 
a „tiltás” közé szorított, szabá-
lyozottan modernizációra kap-
csoló korszak képe? A tárlatot 
ösztönző tények között szere-
pel a Galéria 1991-es, Hatvanas 
évek című avantgárdcentrikus 
kiállításának revíziója úgy is, 
mint a „másik oldal”, a felszínen 
látszó és háttérben munkálkodó 
„hivatalos” megmutatása.

Adottnak látszik a  feladat: 
felfejteni a szélesebb társadalmi 
bázisú és még rejtettebb dimen-
ziókat sejtető politikai gépezetet, 
a hiányzó történeteket, a sem 
ide, sem oda nem sorolható laza 
csoportok, a kultúrpolitika szo-
rításában alkotók kettős mun-
kálkodását, különutasságuk 
felmutatását a hatvanas évek 
hivatalos nyilvánosságában. 
De mintha a neoavantgárd és 
a  progresszív teljesítmények 
teljes leválasztásával egyensúlyt 
vesztene az egész tárlat – és 
a Tűrés és tiltás szekcióban meg-
idézett alkotók és tetszőlegesen 
kiragadott idézetek elhelyezése 
sem billenti helyre. A korszak 
forrásaiban – és a műveket is te-
kintsük azoknak – esetlegesen 
kalandozva is látszik, hogy óriási 
dokumentum- és emlékanyagról 
van szó. A kiállított művek nagy 
része a Magyar Nemzeti Galéria 
gyűjteményeiből és raktáraiból 
származik. 

(folytatás a 7. oldalon)

Kassákizmus 1–2–3

Avantgárd triptichon

Museum Ludwig, Köln

Alámerülni a képbe
Az Észak-Dakotában született James 
Albert Rosenquistet (1933–2017) – 
aki egy repülőgép-szerelő és egy ama-
tőr festőnő fia volt, és a gazdasági vál-
ság idején szüleivel Minnesota és Ohio 
végtelen útjain vándorolt – sokáig 
nem kényeztette el a sors. A szegény-
ség állandó társául szegődött akkor is, 
amikor már elvégezte művészeti isko-
láit, és New Yorkba került. Óriáspla-
kátok festéséből élt, s közben elbű-
völték az absztrakt expresszionista 
festők „fenséges” művei. Végül mégis 
az 1960-as években előretörő pop art 
művészek körében tűnt fel, noha mint 
önéletrajzában írta: „ha őszinte aka-
rok lenni, akkor még mindig nem tu-
dom, hogy a pop art mit jelent.”

Az első egyéni kiállítása a Green 
Galleryben volt 1962-ben, és karrier-
je szorosan összefüggött Dick Bellamy 
személyével, aki híres volt arról, hogy 
hamar felismerte a  tehetségeket. 
A Green Gallery a hatvanas években 
fél évtizedig a legfontosabb színtere 
volt az új amerikai művészet felvirág-
zásának New Yorkban. Rosenquisten 
kívül Bellamynál debütált George 
Segal, Claes Oldenburg, Robert Mor-
ris, Mark di Suvero, Donald Judd, Tom 
Wesselmann, Lucas Samaras és Dan 
Flavin is. Bellamy el tudta adni művei-
ket gyűjtőknek és múzeumoknak, de 
képtelen volt arra, hogy a művészetet 
pusztán áruként kezelje. 

(folytatás a 23. oldalon)

Csernus Tibor – évfordulók, 
vásárlások

Az MNB Értéktár program beszerzéséről
14–15. oldal

Társadalomtudatos tematika
Art Basel Miami Beach

Nermin Kura: A Lemon's Dream, 2000

17. oldal

Múzeummániában szenvedek!
Bécsben megnyílt a Weltmuseum

Bodhisattva Jizo, Japán, Edo-kor (1600–1868)  
22. oldal

Szobrásztörténetek 
egy zsákutcából

Arno Breker műterme ma: Kunsthaus Dahlem, Berlin
Erich Buchholz: Üveglap-plasztika, 1957

21. oldal N
ac

h
la

ss
 E

ri
ch

 B
u

ch
h

o
lz

, f
o

tó
: H

el
m

u
t 

B
au

er
, I

n
g

o
ls

ta
d

t

©
 G

al
er

i N
ev

Ú
j m

ű
vé

sz
et

 –
 A

 b
éc

si
 M

A
 a

z 
av

an
tg

ár
d 

n
em

ze
tk

öz
i h

ál
óz

at
ai

b
an

 (
K

as
sá

ki
zm

u
s 

1.
), 

ré
sz

le
t,

 P
et

ő
fi

 Ir
o

d
al

m
i M

ú
ze

u
m

, ©
 S

im
o

n 
Zs

u
zs

an
n

a–
B

o
g

n
ár

 B
en

ed
ek

©
 K

H
M

-M
u

se
u

m
sv

er
b

an
d

Muerto_02.indd   1 2018.01.26.   16:34



2 2018. február    MŰÉRTŐ

XXI. ÉVFOLYAM – 2. SZÁM

Kiállítás

MODEM, Debrecen

A város mint kultúragenerátor
A MODEM Tobreluts-kiállítása nincs 
összhangban a kissé bulváros és le-
egyszerűsítő címmel – Mitológia új-
ratöltve –, a tárlat ugyanis a Szent-
pétervár kulturális bölcsőjében és 
a megszűnő Szovjetunió paradig-
maváltó közegében fogant művészet 
egyik legizgalmasabb kérdésére ref-
lektál.

A kiváló rendezés és kurátori vá-
logatás érzékenyen bontja ki azt 
a szálat, amely az akadémizmus–
modernizmus problémája mentén 
halad. A nyolcvanas évek végén és 
a kilencvenes évek elején a pétervári 
új akadémisták, akikhez Olga Tob-
reluts is tartozott, a modernizmust 
– amennyiben az dekadens és tár-
sadalomkritikus volt – határozot-
tan elutasították, s helyette a poli-
tikai reprezentációtól megfosztott, 
klasszikus eszményt választották. 
Ugyanakkor művészetükben ellent-
mondásos módon – és Tobreluts leg-
újabb munkáiban is – megjelenik 
a modernizmus és az absztrakt mű-
vészet öröksége.

Jurij Lotman irodalomtörténész, 
szemiotikus az új akadémia születése 
környékén (bár írásaiban és a vele ké-
szült interjúkban nem említi a Timur 
Novikov ikonikus alakjával fémjel-
zett nonkonformokból lett akadémis-
ták körét) így nyilatkozik Szentpéter-
várról, a város szemiotikájáról: „Ön 
azt mondta, hogy Pétervár ideál, de 
valószínűleg nem reneszánsz érte-
lemben, vagyis nem harmóniát, tö-
kéletességet jelent, hanem klasszi-
kus orosz értelemben, ahogyan azt 
Gogol és Dosztojevszkij értelmezte: 
olyan ideál tehát, amely egyszerre el-
ijeszt és el is rettent, amelyben belső 
ellentétek rejlenek. […] Arról van szó, 
hogy ez a város nem arra való, hogy 
éljenek benne; ez a város reprezentá-
cióra született.”

Lotman megfogalmazásában meg-
jelenik az a két fogalom, amely Novi-
kovéknak is rendkívül fontos volt: 
a reprezentáció és az ideál. Bár a fi-
atal pétervári művészek a szó sze-
rint és komolyan vett „művészi szép” 
ábrázolását tűzték ki célul – ennek 
megfelelően éltek, alkottak, és alakí-
tották ki később intézményesült aka-
démiájukat –, éppen a város toposzá-
ban rejlő ambivalencia és az állandó 
önreferencialitás miatt az elért cél 
mindig idézőjeles lett. Nem tudták, 
és talán nem is akarták megakadá-
lyozni, hogy művészi nyelvük meta-

nyelvvé váljon: olyan művészi nyelv-
vé, amely egy „koridegen” stí lus 
feltámasztásának és alkalmazásának 
a szándékából fakadt. A sokszor és so-
kat kritizált akadémikusok felvetése 
az esztétikumot háttérbe szorító mű-
vészettel és a konceptuális művészet 
fogalmiságával (konkrétan a moszk-
vai konceptualisták tevékenységével) 
helyezkedett szembe, melynek hatá-
rozott gesztusát a transzavantgárd je-
lenségével is rokonították már.

A kiállítás első egységében kulmi-
nál a narratív és az absztrakt művé-
szet sajátos, paradox „szintézise”. 
A Kaukázusi fogoly (2007) többszö-
rös irodalmi narratíván keresztül ér-
telmezi az absztrakció alaptételeit, 
nevezetesen a pont és az ettől eltérő 
erőt képviselő vonal – Kandinszkij 
felől értelmezett – viszonyát. A ko-
rai Malevics (például Favágó, 1912) 
prekonstruktivista, bábszerű figu-
ráira emlékeztető – a művész által 
eljátszott – maszkírozott, teátrális 
gesztusokkal cselekvő főszereplő tes-
tesíti meg a pontot, míg a vele akció-
ba kerülő figura a vonalat. Tobreluts 
ebben a sorozatában a kép autonó-
miájára törekvő, absztrakt-moder-
nista hagyományt egyesíti a narratív 
képpel. A tárlat rendezése kiválóan 
láttatja ezeket a finom, de lényegi – 
absztrakció/narrativitás, avantgárd/
akadémizmus – összefüggéseket.

A következő műcsoport a Pietà és 
Feltámadás címet kapta – itt az abszt-
rahált formák szakrális kontextus-
ba kerülnek. A Feltámadás (2017) 
a malevicsi hagyományt (az abszt-
rakt formák szakralitása, a teljes 
absztrakció mint a valóság mögött 
rejtőző lényeg kifejezése) tükrözi 
a számítógépes program által kínált 

térhatású olaj-vászon kompozíció-
ban, míg a Pietà (2011) című sorozat-
ban Raffaello, Pontormo és Rubens 
keresztlevételeinek módosult válto-
zatait láthatjuk. A kiállított művek-
ben többszörösen felsejlik Nagy Pé-
ter városának toposza, amely képes 
arra, hogy új művészeti jelenség kiin-
dulópontjává, azaz – Lotman szavai-
val – a kultúra generátorává váljon.

A Budapesten már több ízben (a 
Műcsarnokban és az Ural Vision Ga-
lériában) bemutatott Ádám és Éva pe-
dig nem mások, mint Elvis Presley és 
Madonna arcát viselő kurosz-, illetve 
Vénusz-szobrok. A Szentek sorozat-
ból a kiállításon csupán egyetlen da-
rab, a szinte már kínos című Leonar-
do (2004) látható, melyen Antonello 
da Messina Szent Sebestyénének ar-
cát a művész Leonardo di Caprio ar-
cával helyettesítette. A régi és az új 
szépségideál ilyen nyílt, egyértelmű 
egyesítése csaknem zavarba ejtő.

A Ludwig Múzeum 2015-ös kiállí-
tásáról szóló cikkben (Műértő, 2015. 
szeptember) a neoakadémistákkal 
kapcsolatban fontos dilemma fogal-
mazódott meg, amely a „vélt-sejtett 
irónia” fogalmában összegezhető. 
A hagyományok szintézise, a hagyo-
mányhoz való kötődés és egyidejű 
elválasztottság mélyen gyökerezik 
az orosz kultúrában, még akkor is, ha 
feloldhatatlan ellentmondásokat tar-
talmaz. A mítosz és értelmezése folya-
matos átfedésben van a jelennel. Az Ib-
sen: A császár és a galileai (2003) című 
sorozatban Tobreluts feleleveníti a tör-
ténelmi dráma keletkezési körülmé-
nyeit, miszerint II. Lajos bajor király 
megpróbálta megvásárolni a Krím-
félszigetet, hogy ott egy ideális várost 
építsen fel. Ezért Ibsen drámájának je-
leneteit Tobreluts a Krímbe helyezte. 
A színmű nemcsak a művészi szépség 
keresésével, hanem mítoszképzéssel 
is foglalkozik. Így a Novikov-kör és 
Olga Tobreluts máig tartó művészete 
nem csupán mítoszok újraértelmezé-
se, hanem mítoszok teremtése, amely 
egy olyan város kontextusában bon-
takozik ki, melynek évszázadokon át-
ívelő reprezentációja mitikus elemek-
kel van átszőve. A kiállításon látható 
művek kifinomult utalásrendszerében 
azok a helyzetek artikulálódnak, ami-
kor a történelem okozta űrt a mítosz 
tölti ki, és előtérbe kerülnek a művé-
szet önreferenciális kérdései, az, hogy 
mire is alkalmas, mire használható 
egyáltalán a (klasszikus) művészi for-
ma. (Megtekinthető február 25-ig.)

Boros LiLi
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Ne építsenek több múzeumot!
A kormány által megrendelt vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy 
a muzeális intézmények a fennmaradásukért küzdenek, ezért nem új 
infrastruktúrák létesítése a feladat, hanem a történeti múzeumépüle-
tek felújítása, vagy – korunk elvárásait követve – a gyűjtemények di-
gitalizálása. Ezzel a kulturális hírrel indította az évet a Telegraph 2018. 
január elsején. A szóban forgó felmérést ugyanis a brit kormány ké-
szíttette, több mint egy évtized után újra vizsgálat alá véve a muzeális 
szférát. A tanulmány azzal a javaslattal zárul, hogy a múzeumoknak 
közvetlenebb kapcsolatban kellene állniuk egymással, közös akció-
terveket kellene kidolgozniuk, és nemcsak az oktatási, hanem még 
az egészségügyi intézményekkel is kapcsolatot kellene létesíteniük. 
A brit kutatások szerint ugyanis a múzeumlátogatás az oktatás és 
a közösségfejlesztés területén elért pozitív eredményeken túl még 
az egészségi állapotra is jótékony hatást gyakorolhat.

A brit tanács felelős gondolkodásra int: ne legyen több múzeu-
munk, mint amennyit fenn tudunk tartani. Ez igaz, de azért van egy 
minimum, ami alá kínos lenne lemenni. Ami pedig az akciótervek és 
közösségfejlesztő programok kidolgozását, de főleg a gyűjtemé-
nyek gondozását és bemutatását illeti, olyan szakszemélyzet szük-
séges hozzá, amely magas színvonalú munkát végez, mert felké-
szült, kreatív és motivált. Csakhogy a magyar kultúra napján átadott 
petícióból mindenki számára kiderülhetett, hogy a közalkalmazotti 
bértábla értelmében már sem a szakmai előremenetel, sem a szak-
mában eltöltött évek nem számítanak a minimálbért éppen csak 
kerülgető jövedelmezés szempontjából. Pár éve még a kultúrmunká-
soknak is ígértek életpályamodellt, talán ez lenne az? Az országban 
csupán néhány ezer ember dolgozik ebben a szektorban, ők pedig 
ragaszkodnak azokhoz a gyűjteményekhez, amelyeknek építésébe 
sokéves munkát és rengeteg energiát fektettek. Egészen bizonyos, 
hogy ez az elkötelezettség az egészségi állapotukra negatív hatást 
gyakorol, még ha – és itt lehet hasonlóság a britekkel – a látogatókat 
fel is üdíti egyik-másik jól sikerült kiállítás. Vajon gondolnak-e arra 
a döntéshozók, hogy egyre idősebb az a generáció, amelyik még 
a rendszerváltozás előtt tanult tehetetlenségénél fogva így is vállalja 
a közgyűjteményi munkát, sőt még félti is ezt a keserves egziszten-
ciát? Tudják-e, hogy az adatbázisból kinyert tematikus műtárgylis-
tából sohasem lesz kiállítás? Tudják-e, hogy ha egyszer elkészülnek 
a nagy elánnal épülő múzeumok, kik fogják majd megtölteni őket 
tartalommal? Olyan tartalommal, amelyért érdemes messziről, akár 
még Nagy-Britanniából is idejönni?

Csók: István

Olga Tobreluts: A kaukázusi fogoly, vászonnyomat, 95×118,7 cm, 2007
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Olga Tobreluts: Feltámadás, 2017
olaj, vászon

Olga Tobreluts: Gondolatok a birodalomról, 
fotónyomat, 120×100 cm, 1993
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Knoll Galéria, Budapest

Kortárs mágikus realizmus
Egy kedves barátom szerint radiká-
lis társadalomkritika nem szület-
het a periférián. Példaként a magyar 
nyolcvanas éveket hozta föl, ahol 
szintén nem létezett radikális tár-
sadalomkritika, és a demokratikus 
ellenzék tágabb értelmiségi hold-
udvara is például Konsztantinosz 
Kavafiszért lelkesedett. Az ókori hel-
lenizmus világának és Bizánc nagy-
ságának történetéért rajongó költő 
a XIX. századi Alexandriában élt. 
Köztisztviselői fizetésből próbálta 
fenntartani arisztokratikus vonzal-
mú, eszképista életét. Megtehették 
volna című áltörténeti szerepver-
sében egy állástalan antiochiai ér-
telmiségi áruba szeretné bocsátani 
szaktudását, „szolgálni ezt az álla-
mot, / drága hazámat, Szíriát”. Aztán 
persze rögtön kiderül, hogy nem kap 
állást. Ekkor gazembereknek, a haza 
ellenségeinek lesz kénytelen felaján-
lani katonai-közigazgatási ismereteit. 
E kisegzisztencia azonban saját fele-
lőssége helyett az istenekre mutogat, 
hogy miért nem gondoskodnak egy 

tisztességes munkaadóról, mivel ő 
csak túlélni szeretne, semmi több, 
kénytelen tehát eladni magát. Rafi-
náltan beépített ironikus felhangok-
kal e különös szerepversek a múltba 
visznek bennünket. Hol egy drámai 
jelenet csírájával, hol egy sírfelirat-
tal, hol egy antik történész valamely 

szövegrészletének esztétikus átdol-
gozásával van dolgunk. Kavafisz úgy 
beszélt saját koráról, hogy eközben 
„kivonatolta” a klasszikusokat: Ho-
méroszt, Hérodotoszt, Plutarkhoszt, 
Lukianoszt. A kivonatolás esetében 
belső tudást és észrevehetetlenül fi-
nom „anyagmozgatást” jelent. Nyil-
vánvaló azonban, hogy lázadni nem 
fognak azok, akik őt olvassák, maxi-
mum fájdalmasan kacarásznak, ami-
kor az elnyomás kerül szóba.

Mindez az AES+F Inverso Mundus 
projektje kapcsán jutott eszembe. Per-
sze lehet, hogy valamelyest tévedek. 
Hiszen Berlin, ahol a projektet jegy-
ző, orosz származású tagokból álló 
AES+F művészcsoport letelepedett, 
nem éppen periféria. És a művészcso-
portot menedzselő kereskedelmi galé-

ria, a moszkvai Triumph Gallery sem 
tekinthető periférikusnak.

A munka maga egy HD videó-
telepítés, melyet 7, 3 és 1 csatornás 
változatban is lehet vetíteni, 38 perc 
időtartamú, és képsorozatokból, pon-
tosabban digitális kollázsokból áll. 
Koncepcióját tekintve a XVI. század 

óta ismert fordított világ műfajára hi-
vatkozik, olyan metszetábrázolások-
ra, mint a mészáros sertés, a gyer-
mek, aki megbünteti tanárát, vagy 
amikor a férfi és nő szerepet cserél, és 
az ellenkező neműek ruháját viseli, 
vagy a rongyokba burkolt koldus, aki 
nagylelkűen adományoz egy gazdag 
embernek. Ezek a metszetek démo-
nokat, kimérákat, halakat is ábrázol-
nak, amelyek az égen, illetve a halá-
lon is átrepülnek, kaszával vagy egy 

pestisorvos maszkjával. A mű címe 
a valóság átértelmezésére utal, költői 
vízió. A csoport értelmezése szerint 
a középkori-farsangi abszurd jelene-
teket idéző mű többcsatornás video-
elrendezésben a kortárs élet epizód-
jaként jelenítődik meg. A karakterek 
az abszurd társadalmi utópiákból 

merítve maszkcseréken át, koldusok-
tól a gazdag férfiakig, rendőröktől 
a tolvajokig váltakoznak. Az AES+F 
rövid összefoglalása alapján a videó 
története: a metroszexuális utcai 
tisztítók megtagadják a várost. Majd 
női inkvizítorok kínozzák meg a fér-
fiakat az IKEA stílusú struktúrák-
ban, illetve ezt követően gyerekek és 
idősek küzdenek egy kickbox mecs-
csen – mindez az égen át, a halálon 
keresztül. A művészek olvasatában 
az Inverso Mundus olyan világ, ahol 
a kimérák háziállatok, és az Apoka-
lipszis szórakoztató.

Rosa Liksom kortárs finn írónő sze-
rint a világ olyan rossz irányba halad, 
a baj annyira nagy, hogy a művészek 
kénytelenek visszatérni a realista, na-
turalista ábrázolásokhoz, és már a gro-
teszk, fekete humornak is egyre keve-
sebb az ereje. Az Inverso Mundus is 
abszurd, voltaképp humoros tartal-
mi és formai megoldásokat alkalmaz. 
Egyaránt érzékelhető benne az alko-
tók elmélyült művészettörténeti érzé-
kenysége, valamint a kortárs vizuális 
kultúrát értő, újrahasznosító kritikai 
látásmódja. Eszköztárában az Inverso 
Mundus nem újító jellegű, de kifi-
nomult ízléssel hiteles kommentárt 
nyújt, ily módon emlékeztet a norma-
litást leváltó szélsőséges élethelyze-
teinkre. Egyfajta kortárs mágikus re-
alista beszédmód ez, mely azonban 
nélkülözi a nyílt lázadást a totalitárius 
kormányzat vagy a gyarmatosítás el-
len. Szomorú belegondolni, hogy a je-
len pillanatban csak erre vagyunk ké-
pesek. (Megtekinthető február 28-ig.)

süvecz emese

AES+F: Inverso Mundus, fotónyomat papíron, 48×80 cm, 2015

AES+F: Action Half Life, fotónyomat, vászon, 150×450 cm, 2003

AES+F: Inverso Mundus, HD-video-installáció, 38 perc, 2015

REIGL JUDIT 
életmű-katalógus

A Reigl Judit Alapítvány a művész kizárólagos megbízottjaként 
megkezdte a művész festményeit összesítő életmű-katalógus  

elkészítését, valamint a hitelesítő tanúsítványok kiadását.

A Reigl Judit Alapítvány felkéri a múzeumokat, a művészeti  
központokat, a galériákat és a magángyűjtőket, hogy küldjék meg 

az alapítvány számára a tulajdonukban lévő Reigl Judit- 
alkotásokkal kapcsolatos valamennyi birtokukban lévő  
információt, lehetőleg a leltárba vételt megkönnyítő,  

fényképes dokumentáció kíséretében.

A dokumentumokat a következő címre kérjük megküldeni:  
inventaire@judit-reigl.com”

A Műértő februári kiállításajánlója
acb Attachment / 10: Batykó Róbert, Halász Péter Tamás, Kis Róka 

Csaba, Szalay Péter, Tarr Hajnalka, március 23-ig
acb Galéria / Tilo Schulz: Seizing two moments at once, március 23-ig
Budapest Galéria / Legkedvesebb kísérleteim: Barnaföldi Anna, 

Szécsényi-Nagy Loránd, inside express IV., február 25-ig
ICA-D Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros / Félárnyék – Egy fontos 

gyűjtemény darabjai, február 16-ig
ISBN könyv+galéria / Könyvtárgy: Borsos Lőrinc, Csoszó Gabriella–

Páldi Lívia, Kristóf Gábor, Kútvölgyi-Szabó Áron, Tranker Kata, 
Várnai Gyula, február 22-ig

Kisterem / Káldi Katalin: Hő, február 16-ig
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ / Golden Boundaries – 

Kamaszkor a kortárs fotográfiában, március 18-ig
Trafó Galéria / Puklus Péter: Life is Techno, március 11-ig
Trapéz Galéria / Zbynek Baladrán: Érintkezési szabályok, március 9-ig
Vintage Galéria / Ősz Gábor: Spomen, március 2-ig

A munkatársak javaslatainak összesítése, ábécésorrendben.

Új rektor a Magyar Képzőművészeti Egyetem élén
Miután betöltötte 65. életévét, leköszönt Csanádi Judit látványtervező, egyetemi 
tanár, az MKE 2016-ban kinevezett rektora. Utódja Radák Eszter festő, egyetemi 
tanár, aki 2021. július 31-ig kapott megbízást az intézmény vezetésére.

Cseh Tamás grafikái
Március 3-ig látogatható a budapesti ARNOLDO galéria-kávézóban a Cseh Ta-
más (1943–2009) grafikáiból válogatott kiállítás. A 75 éve született zeneszerző, 
énekes, színész, előadóművész az egri Tanárképző Főiskola rajz szakán végzett 
a hatvanas években, majd tíz éven át rajztanárként dolgozott. Kevéssé ismert 
képzőművészi tevékenységével most Szilágyi Gábor művészettörténész és Gross 
András, a galéria vezetője jóvoltából találkozhatnak az érdeklődők. 

Díjak, jutalmak
Kozma Anita IV. éves szobrászhallgató kapta meg idén a Barcsay Jutalom fődí-
ját. Ugyancsak elismerésben részesült Agg Lili V. éves festőhallgató, Martinecz 
Márk János IV. éves grafikushallgató, Rakk Adrián Ernő II. éves grafikushallgató, 
Ronga Eszter IV. éves festőhallgató. A Barcsay Jutalom Barcsay Jenő végrendelete 
értelmében azoknak az MKE-n tanuló hallgatóknak adható, akik kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak az anatómia-térábrázolás órák során.

Hat műgyűjtemény részesült idén a spanyolországi ARCO Alapítvány díjában. 
A január 11-én Madridban 22. alkalommal átadott elismerésen a spanyolországi 
Alicia Koplowitz – Omega Capital, a portugáliai Per Amor a l’Art, a miami Ella 
Fontanals Cisneros Collection, a houstoni Museum of Fine Arts latin-amerikai 
gyűjteménye és a brazíliai Luis Paulo Montenegro kollekciója osztozott.

Pályázatok
A Prágai Quadriennálé 2019 rendezői öt kísérőprogramban való részvételre 
hirdetnek pályázatot. Pályázni lehet nagy jelentőségű, tervezők új generáció-
it inspiráló kiállítási tárgy nemzetközi bemutatására; olyan kész előadások-
ra, amelyekben a térnek kiemelt szerepe van; az elmúlt 6 évben megvalósult 
színházépítészeti projektekről szóló rövid dokumentumfilmek illetve a moz-
gásművészet és az építészet határán mozgó performanszsorozat bemutatására, 
valamint fény-, hang- és médiaművészeti alkotások közös létrehozására high-
tech eszközökkel. Részletes információ: http://www.pq.cz/en/program/intro/

Kiemelkedő számú jelentkezés érkezett a Magyar Foundation of North 
America kezdeményezésére. Az alapítvány által kiírt és az Art Market Bu-
dapest közreműködésével népszerűsített pályázatra 161, Magyarországon és 
külföldön élő magyar képzőművész nyújtott be pályázatot. Ezzel sikeresen 
zárult a Hungary Emerging elnevezésű program első fázisa, amely a tervek 
szerint az Egyesült Államokban kiállítássorozaton biztosít bemutatkozási le-
hetőséget az amerikai és magyar szakemberekből álló zsűri által kiválasztott 
tíz fiatal magyar alkotó számára.
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Kiállítás

(folytatás az 1. oldalról)
Kassák időskori lakóhelye, Óbuda ad 
otthont a sokirányú munkásságát be-
mutató tárlatnak (AZ ÚJ KASSÁK); 
a Bajor Gizi Színészmúzeum pe-
dig az alig ismert magyar avantgárd 
színházi kultúra különböző csoport-
jait mutatja be: azt, hogy az mikép-
pen illeszkedik bele az európai törek-
vések hálózatába, s nem mellékesen 
Simon Jolánnak, Kassák élettársának 
színésznői, előadó-művészi pályafu-
tását is megrajzolja (ÚJ DRÁMA, ÚJ 
SZÍNPAD. A magyar avantgárd szín-
házi kísérletei).

A Kassákizmus összefoglaló cím 
egy sohasem létezett, mégis releváns-
nak tűnő elnevezéssel utal a magyar 
mozgalom centralizáltságára: Kassák 
személyiségének autonómiája és au-
toriter magatartása miatt hazánkban 
az avantgárdnak egy minden más eu-
rópai iránytól elkülönböződő, saját-
lagos verziója alakult ki, még ha ez 
a centralizáltság más tekintetben re-
latív is. A kiállítássorozat s általában 
a Kassák Múzeum elmúlt évekbeli ér-
deme, hogy a magyar avantgárd sok-
szereplősségével és sokarcúságával is 
szembesít.

A belvárosban található tárlat a MA 
második, bécsi korszakának belső fá-
zisait és kapcsolódásait, az euró-
pai avantgárd hálózatában való el-
helyezkedését mutatja be. S ezen 
a ponton érdemes – mert itt, a PIM-
ben a legkarakterisztikusabban ki-
vitelezett az alapkoncepció – kicsit 
kitérni a tárlatok designjára is, Ru-
das Klára és Pálinkás Bence György 
munkájára: a falakra kihelyezett ké-
peket – újságoldalakat, folyóirat- és 
könyvborítókat, fotókat, festménye-
ket, grafikákat, plakátokat – vízszin-
tesen és függőlegesen felfestett színes 
vonalak, olykor hurkok kötik össze, 
s színes nyilak irányítják a látogatót 
a termeken keresztül. Ez a megoldás, 
azon túl, hogy szemet gyönyörköd-
tető és ötletes, egyrészt remekül ta-
golja a teret, másrészt letisztultságá-
ban méltónak mutatkozik a kassáki 
konstruktivizmushoz, harmadrészt 

az infografikának egy olyan áttéte-
le, átértelmezése, amely – noha csak 
jelzésszerűen – utal az avantgárd 
mozgalmak network-jellegére is. Ezt 
persze itt csupán utalásnak kell érte-
nünk, mert a kiállítás elején ott van 
ugyan a jelmagyarázat – narancspiros 
vonal: művészetpolitika, fekete vo-
nal: hálózatépítés, kék vonal: új mű-
vészet, sárga vonal: avantgárd kánon, 
zöld vonal: kereszthivatkozások –, de 
ennek logikája időnként kicsit megbo-
rulni látszik. Én például már a máso-
dik teremben, a Dadaglobe narancs 
csíkjainál is elvesztettem pillanatok-

ra a fonalat (igaz, fekete hurok is van 
körülöttük, csak nem az a domináns) 
– viszont ezt nem érzékeltem problé-
mának. Jó, hogy egyáltalán felmerül-
nek ezek a történeti értésünket befo-
lyásoló fogalmak és szempontok, és 
hogy a falfestés vizuálisan is érzékel-
teti, nyomatékosítja a hálózatosságot. 
Egyébiránt a legkonzekvensebb ven-
dégek akár össze is vonalazhatnák 
az egész falat sárgával, a mindenütt 
jelenlévő crossoveresség jegyében…

A nyilak tehát – kronologikus rend-
ben – végigvezetnek minket a MA 
1919 utáni működésének etapjain 

és az ezekkel kapcsolatos jelensége-
ken (közben a látogatók szorgalma-
sabbja puskázhat a bejáratnál találha-
tó kis füzetből, amelyben kívülállók 
számára is tökéletesen érthető iroda-
lomtörténeti elemzéseket kapunk). 
A Tanácsköztársaság idején készült 
MA-különszám borítója és lelkesítő 
programírások elolvasása után a bécsi 
emigrációba követhetjük Kassákékat, 
ahová a dada virágzása idején érke-

zünk (Dadaglobe – Kassák és a dada: 
e rész gyöngyszeme Tzara és Arp leve-
le Kassáknak Sophie Taeuber kis fest-
ményével). Ezután a korabeli folyóira-
tok nemzetközi hálózatát mérhetjük 
fel egy borítókkal kirakott négyzet-
rácsban a MA körül (a teljesség igé-
nye nélkül: Dada Tank, La Révolution 
Surréaliste, Manomètre, Tűz, Merz). 
Majd az Új nekiszaladás az új Kas-
sák felé című rész következik, azaz 
a költői megtorpanás után a magára 
találás: a Számozott versek és a kép-
költemények. Ezt ismét a nemzetkö-
zi kontextus követi, a gépművészet 

és a konstruktivizmus vonzásteré-
ben – a falakon többek között Tatlin, 
Rodcsenko, Theo van Doesburg, 
Fernand Léger, Uitz munkái sorakoz-
nak, illetve Viking Eggeling mozgó-
művészet-programja és egyik geomet-
rikus „mozgókép-szimfóniája”; ehhez 
kapcsolódik Kassák Képarchitektúra-
programja, ekkori vizuális alkotásai, 
illetve a mozgalomhoz tartozó más – 
önmagukban is világhírű – eredmé-
nyek, mint Moholy-Nagy Üvegarchi-
tektúrája.

Alkotni vagy alakítani? – találkoz-
hatunk a kiállítás vége felé a kérdéssel 
–, s Kassák válasza az új művészet (és 
az ezáltal megteremtett új világ) meg-
határozásakor az előbbi; márpedig – 
legyen bármily szubverzív az avant-
gárd per definitionem – ez a választás 
korántsem evidens: hiszen más irány-
zatok (például a Bauhaus és a De Stijl 
folyóirat) az „új alakítás gondolatát”, 
a „formateremtést” preferálták.

A tárlaton helyet kap a „belső kri-
tika” is, Bortnyik A próféta című 
képe, amely nem túl hízelgő módon 
ábrázolja a mozgalom vezető alak-
ját, illetve Barta Sándorék a kassáki 
magról levált csoportjának folyóira-
ta, az Akasztott Ember, amelyben 
megjelenik a dadaista tréfa, Az őrül-
tek összejövetele a szemetesládában 
(kár, hogy nem a második rész, mert 
az a tényleges Kassák-kör paródia, de 
még így is releváns).

A Kassák Múzeumban viszont ki-
fejezetten a magyar avantgárd vezér-
alakjának életére és munkásságára 
fókuszálhatunk. Nagyjából az életút 
mentén járhatjuk végig a tárlatot, bár 
vannak kitérők: például A Tett elin-
dulása előtt láthatjuk Kassák két idős-
kori kiállításának plakátját – mindezt 
talán annak a pillanatnak a bemuta-
tása céljából, amikor a művész visz-
szatérhetett a porondra a szocialista 

rendszerbeli kegyvesztettsége után 
(Fényes Adolf Terem, 1967), illetve 
Párizsban egy fontos tárlatot nyitot-
tak képeiből (Galerie Denise René, 
1960). De aztán visszatérünk 1915-
be, a magyar avantgárd első folyó-
iratának indulásához, illetve amikor 
ugyanebben az évben Szittya Emil 
(Kassák útitársa a hajdani csavargá-
sok idején) a zürichi, általa szerkesz-
tett Mistralban a címlapon publikálja 
barátja Harc című versét. Majd láthat-
juk A Tett betiltásának dokumentu-
mait is a kárhoztatott internacionalis-
ta szám mellett, aztán egy interaktív 

boardot Kassák ekkori életének sze-
mélyesebb dokumentumaival, ismert 
és eddig talán soha be nem mutatott 
családi fotókkal (melyek mindazon-
által a magyar avantgárd emlékei is, 
hiszen a családtagok, Simon Jolán, 
Ujvári Erzsi, Barta Sándor jelentős al-
kotóként mind részesei ennek – igaz, 
Uitz Béla is, aki viszont e képeken ép-
pen nem látható).

Itt nem ismertetem az írói-költői-
képzőművészi pálya minden momen-
tumát, sem az általa alapított folyóira-
tok sorát, olyan szerteágazó, viszont 
sok tekintetben ismert – amúgy 
az ezeket prezentáló termek szakmai 
és vizuális szempontból is rendkívül 
igényesen berendezettek. Inkább „ki-
ugró” élményeimet említem: rácso-
dálkoztam kissé Az irodalmi életmű 
képekben című fali tárlóra, s nem 
csupán azért, mert tényleg impozáns 
a rengeteg színes könyvborító egymás 
mellett, hanem mert több regénnyel, 
novelláskötettel nem is találkoztam 
még. Egy tényleges infografikát is lát-
hatunk Orosz Márton tervei alapján – 
negyedórányi elemeznivaló –, amely 
(a) Kassák(-kör) kapcsolódásait rajzolja 
fel személyekhez, lapokhoz, művek-
hez, mozgalmakhoz, a tízes évektől 
egészen a hatvanas évekig. S végül 
Cendrars A transzszibériai expressz 
és a franciaországi kis Johanna pró-
zájának francia szövege egy összera-
gasztott függőleges szalagon – ma-
gyarra Kassák fordította egyébként 
– „Mme Delaunay”-akvarellekkel 
szegélyezve (Couleurs simultanées). 
Az utolsó szoba ismét a kanonizációt 
emeli ki (A ló meghal…-t helyezve 
a középpontba), Kassák 80. születés-
napjával, illetve a nevezetes 1968-as 
– tudománytörténeti szempontból is 
fontos – konferenciával (Formaterem-
tő elvek a költői műalkotásban), to-
vábbá az 1988-as gimnáziumi reform-
tankönyvvel, amelyben végre Kassák 
is helyet kapott.

A Bajor Gizi Színészmúzeumban 
az avantgárd színházi törekvéseket 
mutatják be, egyfelől a Kassák-kör drá-
mai és színpadi kísérleteit, de ugyan-
így az ellenlábas Palasovszky Ödön-fé-
le Zöld Szamár Színpadot is. A kiállítás 
első részében a Mácza János nevéhez 
köthető expresszionista színház doku-
mentumai sorakoznak: a MA első szá-
mú drámaírója és színházi kritikusa 
Új dráma, új színpad címmel jelentet-
te meg a lapban tanulmányát, amely-
ben a dráma, a színpad, a rendezés és 
a színészmesterség elméleti program-
ját dolgozta ki. Ezzel párhuzamosan 
megkezdte a gyakorlati munkát is, 

a munkásotthonokban rendezett elő-
adásokkal, színiiskola nyitásával. Egy 
másik teljes teremrészt szentel a tár-
lat Simon Jolánnak, Kassák partne-
rének, későbbi feleségének, akinek 
szerepe – bár egészen Csaplár Ferenc 
2003-as kiállításáig alig terelődött rá 
figyelem – elvitathatatlan a mozga-
lom menedzselését, illetve az avant-
gárd előadó-művészet megújítását te-
kintve. Ha a Tanácsköztársaság után 
nem kell emigrációba vonulniuk, Si-
mon Jolán minden bizonnyal folytatta 
volna kőszínházi szerepléseit is (töb-
bek között Maeterlinck-, Strindberg-, 
Szép Ernő-darabokban játszott, erről 
a kiállításon fotók, fényképek tanús-
kodnak), így azonban egy irányba te-
relődött pályája az addigra már szintén 
elindított avantgárd előadó-művészi 
hivatás felé. Sajátos, elidegenítő – da-
daistának mondott – szavalásmódjá-
val, „üveghangjával” Bécsben a nem-
zetközi MA-estek főszereplőjévé vált. 
Azt csak sajnálhatjuk, hogy erről a te-
vékenységéről nem maradt fenn hang- 
vagy filmfelvétel, fotó is alig, bár a Kas-
sák által tervezett fellépőruhájának 
képét például ismerjük. (A harmincas 
években pedig – már itthon – a Mun-
ka-kör szavalókórusát vezette, igaz, 
ez az agitprophoz közel álló vállalko-
zás már nem egyértelműen mondha-
tó avantgárdnak, ezért a kiállításban 
is kevésbé hangsúlyos.)

A Friedrich Kiesler elképzelései 
alapján megvalósult színháztechni-

kai tárlat alkalmából született meg 
a MA színházi és zenei különszáma 
1924-ben, amely számos írást, szín-
pad- és díszlettervet közölt nemzet-
közi alkotóktól. Ugyanezen egység-
ben láthatjuk Kassák és Mácza újabb 
terveit (illetve Mácza Teljes színpa-
dát), valamint Moholy-Nagy és Mol-
nár Farkas szcenográfiai rajzait/fotó-
it; a múzeum Kurt Schmidt és Georg 
Teltscher Mechanikus balettjének 
videorekonstrukcióját is beszerezte.

A Zöld Szamár Színházat bemuta-
tó sarok „ékessége” – korabeli fény-
képek, plakátok, kritikák, illetve He-
vesy Iván programírása mellett – egy 
videofilm, a Palasovszky-társulat által 
annak idején meglehetős sikerrel elő-
adott Ivan Goll-darab, Az új Orpheusz 
mai előadásáról, amelyben a kiállítás 
munkatársai játsszák a „gépírókisasz-
szonyokat”. E gesztus jól illusztrálja 
azt a bátorságot, fiatalos lendületet, 
amely az egész kiállítássorozatot ál-
talánosan jellemzi. (A PIM és a Kas-
sák Múzeum kiállítása február 25-ig, 
a Bajor Gizi Színészmúzeumé már-
cius 18-ig tekinthető meg.)

FöLdes GyörGyi

Kassákizmus 1–2–3

Avantgárd triptichon

MA, 6. évfolyam, 3. szám, 1921, Bécs
címoldal Kassák Lajos grafikájával

MA, 6. évfolyam, 5. szám, 1921, Bécs
címoldal Kassák Lajos grafikájával

MA, 9. évfolyam, 3–4. szám, 1924, Bécs 
címoldal Molnár Farkas tipográfiájával

MA, 10. évfolyam, 1. szám, 1925, Bécs 
címoldal Kassák Lajos tipográfiájával és Naum Gabo grafikájával

Ismeretlen: Kassák Lajos a MA folyóirat 
első bécsi német propagandaestjén, 1925
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Interjú – Kiállítás

Beszélgetés Keresztes Zsófiával

Úgy érzem, rátaláltam egy útra
Keresztes Zsófia 2010-ben vég-
zett a Képzőművészeti egyete-
men, azóta aktívan részt vesz 
a hazai művészeti életben, leg-
alábbis annak egy szegmensé-
ben. Korábban a roham Maga-
zinnal dolgozott, aztán 2016-ban 
Gadó flóra kurátorral megszer-
vezte első egyéni kiállítását a La-
borban. Vizuálisan friss, gondo-
latiságában határozott tárlata 
itthon és külföldön egyaránt fi-
gyelmet keltett. azóta több cso-
portos k iál l ításon láthattuk 
mun  káit, megjelent a Trafóban, 
Graz  ban a magyar absztraktokat 
felvonultató abstract Hungaryn, 
továbbá két residency programot 
is elnyert, így legutóbb bécsben 
töltött egy hónapot.

Pár hete pedig – meglepetésé-
re – harmadmagával megkapta 
az esterházy Művészeti díjat. ezt 
független szakértőkből álló ha-
zai és nemzetközi zsűri ítéli oda 
olyan 45 év alatti művészeknek, 
akik festészettel foglalkoznak 
vagy a festészet határvidékén mo-
zognak. Zsófiával az elmúlt évek-
ről, terveiről, lehetőségeiről be-
szélgettünk.

– A laborbeli kiállításod óta külföld 
felé orientálódsz, Bécsben egy fia-
tal kereskedelmi galériával kezdtél 
együtt dolgozni. Miért van ez? Mi-
lyen perspektívák vannak itthon, és 
milyenek külföldön? Hogy látod a fia-
tal művészek helyzetét ma Magyar-
országon?

– Igen, a Holyland című kiállítás 
óta inkább külföld felé kacsingatok, 
ennek pusztán az az oka, hogy on-
nan jön az érdeklődés. A Labor-kiál-
lításnál éreztem, hogy végre sikerült 
meglépnem valamit. Most a prágai 
és bécsi kollaborációk tűnnek ígé-
retesnek. 2017-ben Fenyvesi Áron 
meghívta a Trafóba egy csoportos ki-
állítás szervezésére Jan Zálesák cseh 
kurátort, aki előtte látta egy munká-
mat a Gallery Weekenden, és meg-
tetszett neki, így egyetlen magyar-
ként bevett a trafós projektjébe, majd 
meghívott egy csoportos kiállítás-
ra a Meetfactorybe Prágába, mely-
nek társkurátora Christina Gigliotti 
volt. Jelenleg is egy prágai kiállítás-
ra készülök, Michal Novotny meg-
hívására a Karlin Studiosba, mely-
nek kurátora Domenico de Chirico 
– ez február 21-én nyílik, 180 négy-
zetméteren! Sosem volt még önál-
ló kiállításom ekkora térben. Most 
ezen dolgozom intenzíven. Párhu-
zamosan egy bécsi szál is megjelent 
az életemben. Tavaly novemberben 
egy nagyon friss kereskedelmi galé-
riába, a Gianni Manhattanbe hívott 
meg Laura Windhager tulajdonos 
egy csoportos kiállításra, ami olyan 
jól sikerült, hogy a Deák Erika Galé-
ria mellett mostantól ők is képvisel-
nek majd. Szimpatikus, ahogy dol-
goznak, és a hozzáállásuk a kortárs 
művészethez: nyitottak, érdeklő-
dők, és annak ellenére, hogy kevés 
alkalmunk van a személyes talál-
kozóra, folyamatos kommunikáció 
van közöttünk. Bízom benne, hogy 
gyümölcsöző kapcsolat lesz. Amit 
nagyon sajnálok, hogy a hazai non-
profit közegben nemigen látok le-
hetőségeket. Hiányolom a függet-
len tereket, az artist-run space-eket, 
melyek külföldön rendkívül elterjed-

tek. Lassan a Labor marad az egyet-
len tér, amely saját projektek meg-
valósítására alkalmas, viszont ez 
eredetileg ugye a pályakezdőket 
segíti. Az FKSE helyzetéről meg ne 
is beszéljünk. Remekül szemlélteti 
a nonprofit közeg küzdelmeit a tá-
mogatásokért. Szerintem egyre töb-
ben jövünk rá mi, művészek is, hogy 
tevékenyebbnek kell lennünk ezen 
a téren, és nem szabad a csodára 
várni, magunknak kell előteremte-
ni a lehetőségek egy részét.

– Szerencsére itthon is vannak visz-
szajelzések, mint például az Esterhá-
zy-díj, amit most nyertél el.

– Azon nagyon meglepődtem!
– Ezt miért mondod?
– Elég megosztó művésznek tartom 

magam, vagy nagyon szeretik a mun-
káimat, vagy egyáltalán nem. Örülök, 
hogy megkaptam a díjat, és hogy eny-
nyire nyitott volt a zsűri, számomra ez 
hatalmas elismerés.

– Időszerű és megérdemelt kitün-
tetés volt. Akik követik a munkássá-
godat, megfigyelhették, hogy erős 
linearitás érvényesül a művészeted-
ben. Az anyaghasználatod változott, 
a téma és a vizualitás is absztraháló-
dott az utóbbi tíz évben.

– Úgy érzem, rengeteget változ-
tam. Időszakosan dolgoztam egy-egy 
anyaggal, megismertem, aztán vi-
szonylag gyorsan elhagytam. Nem 
gondolkoztam sorozatokban. Most 
próbálom az előző korszakaimat fel-
idézni, és a régebben megszerzett 
ismereteimet integrálni a jelenlegi 
munkáimba. Lassanként kezd össze-

forrni a témával a munkák vizualitá-
sa. Úgy érzem, rátaláltam egy útra, és 
elkezdtem otthonosan mozogni rajta.

– Hogyan ér össze nálad a téma és 
a forma?

– Azzal foglalkozom, hogy a fizi-
kai életünk és a virtuális, digitális lé-
tünk miként kapcsolódik össze. A ket-
tőt nem egymást kioltó ellentétként, 
hanem egy síkon próbálom kezelni. 
Ezt hullámzó, végtelen folyamatnak 
képzelem el, töretlen, önmagába visz-
szaforduló körforgásként: teremtés és 
önfelemésztés váltakozásaként. Erre 
rímelnek a hullámzó, önmagukba 
visszakanyarodó testek, amiket for-
mázok. Például Az ön-kannibalizmus 
kényelme című munkámon – ami-
vel az Esterházy-díjra is pályáztam 
– egy olyan figura látható, melynek 
maszkszerű arca háromszor ismétlő-
dik a testén. A figura a jelszavak rej-
tett karaktereit idéző, csillag formájú 
száján át eszi meg saját magát. Olyan, 
mintha egyszerre felemésztené, majd 
megszülné önmagát. Ez arra rímel, 
ahogy a digitális életünkben a létün-
ket alakítjuk: hogyan etetünk máso-
kat a saját élményeinkkel, és hogyan 
tesszük magunkévá mások élménye-
it, hogyan ismerjük meg mások sze-
mén keresztül a világot.

– És az anyaghasználat is erre ref-
lektál?

– Igen, de a munkafolyamat is fontos 
számomra. Teljesen nem tervezem el, 
hogy milyen lesz a kész forma, organi-
kusan alakul. Ezért olyan anyagokkal 
dolgozom, amelyek spontán alakítha-
tók, nincs szükség szigorú technikai 
fázisokra, hogy elnyerjék végső for-
májukat. Ilyen alapanyag például a po-
lisztirol: rendkívül könnyen és gyor-
san alakítható. De hasonlóan spontán 
technika lehet a varrás is.

– Milyen referenciákat használsz?
– Nem konkrét referencia ugyan, 

de az Instagramot rengeteget hasz-
nálom. Ki vagyok éhezve minden új-
donságra, ami Magyarországon nem 
elérhető. Sok kortárs művészt, ga-
lériát, egy kis designt is követek, és 
ezek az impulzusok inspirálóan hat-
nak rám. Ezen a csatornán keresztül 
találtam rá rengeteg olyan művész-
re, akikkel azonosan gondolkozom, 
a kapcsolatot is könnyen fel tudjuk 
venni – adott esetben közös projek-
tekben is el lehet kezdeni gondolkoz-
ni. Így könnyebb látni, mi történik 
körülöttünk, és egyfajta magabiz-
tosságot is ad, hogy látod, másokat is 
foglalkoztatnak hasonló gondolatok, 
csak másképp jelenítik meg, dolgoz-
zák fel azokat.

rechnitzer zsóFia

Áttetsző rétegek
Az anyagszerűség és az anyagiság visszavonásának kettős programja va-
lósul meg Kecseti Gabriella szentendrei kiállításán. Az anyagkísérletek 
nemezeléssel, egyszerű kötéssel és varrással készülnek, de a selyemből, 
gyapjúból, lenből, lószőrből vagy kenderszálból egyaránt áttetsző, könnyű 
rétegek jönnek létre. Az anyag olyan ősi ismeretét és tiszteletét közvetítik 
ezek a textilmunkák, amely a tapintás elemi érzékéből fakad, ahogyan a ré-
tegzettség a felszín alatti szerkezetről való tudás. A falikárpitok, a varrott 
képek, a halotti leplek és a kötött ruhadarabok mind légiesek, ugyanakkor 
minden összetevőjükben plasztikusak is – a szálak struktúraszervező ereje 
valóban egyesével tanulmányozható. A laza szervezettség, a hézagos szö-
vés révén létrejövő áttetszőség teszi lehetővé, hogy a szálak önálló élete és 
térbelisége észrevehetővé váljék. Így aztán Kecseti Gabriella textiljeinek 
az anyagi minőségen túl a legfontosabb összetevője a köztesség, amelynek 
a szálak szerkezetet kölcsönöznek. Nevezzük levegőnek, nevezzük térnek 
– a köztesség könnyedsége járja át a műveket. A természetes textilszálak 
mellett a toll és a tojáshéj is több kompozíció részét képezi, így a légies 
törekvés metaforákra, a képek spirituális témákra találnak a két anyagban. 
A transzparens rétegek – a leleplezés hagyományos gesztusának megfelelő-
en – a valami másra, valami lényegesebbre való irányultság képzetét keltik, 
legyenek azok az emberi testek, amelyeket a ruhák borítanak majd, maga 
a közeg, amelyben a szálak renddé szerveződnek, rendet imitálnak, vagy 
éppen az anyagon, az anyagi létezésen túli, nem múló minőségek. (Kecseti 
Gabriella Esszencia című kiállítása február 11-ig tekinthető meg Szentend-
rén, a MANK Galériában.)

Archeológiai rétegek
Az érzékek egyidejűsége és a tapasztalat időbelisége foglalkoztatja most be-
mutatott sorozatában Walton Esztert, így a rétegekben való gondolkodás ro-
konítja kiállítását az előzővel. Szerkesztett fotográfiáin az épületek, a tájak 
különböző nézeteit és részleteit montírozza úgy, hogy három azonos helyen 
készített, mégis különböző képréteg kerül egymásra. Az így kapott felület 
többszörösen strukturált, az egyes képsíkok 
egymásba hatolnak és megbontják egymást, 
mégis mind olvasható marad. Az eredmény 
egy képernyőszerű, sűrűn bontott felület, 
amit a fotók tompított színvilága is támogat. 
Az eredetileg építész fotós szaktudását és 
szubjektív benyomásait vonja össze egy épü-
let fényképezésekor. A részletek, az építő-
anyagok szerkezete, a homlokzati oldal vagy 
a különböző irányokból bejárt épületrészek 
egymásra vetítve a kép azonos rangú össze-
tevőit alkotják. A benyomások egymásban 
levősége és szinte lehetetlen szétbontása 
itt a rögzített vagy képileg újraszerkesztett 
emlékezet áttetsző lerakódásaivá alakul, 
a képrétegek fóliaként borulnak egymásra, 
amelyek – úgy tetszik – újra szétválasztha-
tók. Néhány fotón az idősíkok feltárása és az archeológiai párhuzam egészen 
konkrét megfogalmazást nyer. A táj, az azt kitakaró épület és az épület 
helyén valaha volt, régészek által feltárt alapok egyetlen képben válnak 
egyszerre láthatóvá. Az időrétegek egybeolvasztása lírai elmosódottságot 
eredményez, a vizuális emlékezet vélt, egyszerűsített, még követhető szer-
kezetét tárja elénk. (Walton Eszter Emlékeim, Európa és Ázsia 2014–2017 
című kiállítása február 16-ig látogatható a FUGA Galériában.)

Generációs rétegzettség
Egészen más megközelítésben az egymásra rakódás, a fedések révén létrejö-
vő feledés és a felfejtés gondolata munkál Puklus Péter legújabb anyagában. 
Az általa épített képi asszociációs rendszer – korábbi munkáihoz hasonlóan 
– az elbeszélés lehetőségeit kutatja, és az emlékek idézését kronológiailag 
kevésbé egzakt, de sokféleképpen visszakövethető módon végzi. Egy fe-
szült, kényszeres és ugyanakkor szimpatikus, ismerős próbálkozás tárul 
elénk, amelyben szembenéz apák és fiaik kapcsolatával, a kapcsolat egymás-
tól nehezen szétválasztható valós és képzelt, ideaként, vágyként vagy torzí-
tásként megalkotott képeivel. A kiállított fotók tervrajzmásolóval nyomtatva 
és tetőzsalura kasírozva a fölénk növő képzeteinknek megfelelően túlna-
gyítottak és életlenek, egyúttal az otthonteremtés, az otthon barkácsolás 
élethelyzetére irányítják a figyelmet. Az installáció elé állított, fénycsö-
vekből applikált Life is Techno cím megvilágosodásként vagy tudományos 
belátásként írja felül a képeket. A zenei ritmus monoton ismétlődéseihez 
hasonlóan generációról generációra vándorolnak a nagylelkűen átörökített 
személyiségjegyek, viselkedésmódok, feladatok és konfliktuskezelési stra-
tégiák. Puklus ezeket a rétegekben újra felbukkanó jellemzőket ismétlődő 
és jelképként devalválódott vagy magasztosult tárgyakkal teszi követhe-
tővé. A diktatúrákban hőssé vált mezítelen építőmunkás szoborbeállítás-
ként jelenik meg, vizuális jellé egyszerűsödve. Munkaeszköze, a kalapács 
hatalmi jelképből örökséggé alakul, ahogyan a huzalok, kábelek, zsinórok 
is a férfiszerepek átadásának nehezen reflektálható folyamatjellegét köve-
tik. Az önértelmezés és a múlt értelmezése olyan szoros rétegkapcsolatokat 
alkot és oly ellenőrizhetetlenül ülepszik egymásra, hogy szétválasztásuk 
aligha hajtható végre a felsértésük, a roncsolásuk nélkül. Az utalásrendszer 
terápiaként vagy személyiségfejlesztő gyakorlatként áll előttünk, amelyben 
a nosztalgikus féltés és a távolságtartó dekonstrukció közösen szerkeszti 
a képet. (Puklus Péter Life is Techno című kiállítása március 11-ig látható 
a Trafóban.)

CSANÁDI-BOGNÁR SZILVIA, 

művészettörténész, esztéta,  
2017-ben Kállai Ernő-ösztöndíjas

Keresztes Zsófia: Az ön-kannibalizmus kényelme, 2017
polisztirol lap, purhab, akril, cérna, fólia, vatelin, műbőr
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Capa Központ, Budapest

A válság romantikája
Kamasznak lenni olyan tapasztalat, 
amelyről mindannyiunknak van 
személyes narratívánk. Akár nehéz-
ségekkel teli és traumatikus, akár 
nosztalgikusan megszépített, e sza-
kasz kikerülhetetlen része élettör-
ténetünknek. Erre a gyermekkorból 
a felnőttkorba átvezető „tranzitidő-
szakra” és annak végtelenül sokfé-
le, mégis univerzális élményeire fó-
kuszál a Golden Boundaries című 
fotókiállítás. A kurátor, Oltai Kata 
különböző perspektívákból kívánja 
bemutatni a felnőtté válás útjait.

Ahogy leírásában szerepel, a ka-
maszkor egyszerre jelöl pszichológia i 
fejlődési szakaszt és társadalmi ka-
tegóriát. A test visszafordíthatatlan 
változásai mellett ekkoriban ismer-
kedik meg a gyermek azokkal a tár-
sadalmi elvárásokkal, amelyekkel 
idővel valamilyen formában kény-
telen azonosulni. A kamasz lelkivi-
lága azt a megalkuvás előtti állapo-
tot tükrözi, amikor a gyermek még 
e kategóriák tágításán munkálko-
dik. Oltai szerint ez az ellenállás és 
az elfogadás közti lavírozás idősza-
ka. A kiállított alkotások ennek a la-
vírozásnak különböző módozatait 
jelenítik meg, a kamaszkor biológi-
ai és társadalmi hibriditását: a kis-
lány és az érett nő teste közti fúziót, 

a csínytevés és a bűnözés közt elmo-
sódó határvonalat, az önkeresés és 
az elveszettség szükségszerű meg-
egyezéseit.

A kiállítás négy különálló tere 
tematikusan kapcsolódik össze. 
A nyitó darab Tóth Márton Emil 
installációja, a Kiborg, melyben a kü-
lönböző, „protézisként” használt 
anyagokból felépített fatörzs előreve-
títi a tárlaton végigvonuló, már emlí-
tett hibriditásproblémát. Az első rész 
a nyugati kultúrán kívül megfogalma-
zódó identitáskeresést reprezentálja. 
Halász Dániel fotósorozata egy ugan-
dai iskolát és közösségét mutatja be. 
A képein látható kamaszok személyi-
ségfejlődését sokkal inkább határoz-
za meg Kelet-Afrika geopolitikai hely-
zete, semmint egyéni útkeresésük. 
A terem másik sorozata, a Tébánya, 
Barakonyi Szabolcs munkája. Felvé-
telei a kilencvenes évek tatabányai fi-
ataljain keresztül érzékeltetik a nyu-
gati minták sajátos kelet-európai, 
posztszocialista adaptációit.

Az ezt követő tér több, esztétikai 
szempontból markáns sorozatot vo-
nultat fel. Slava Mogutin kamasz-

ként és fiatal felnőttként volt tanú-
ja a Szovjetunió szétesésének, majd 
az azt követő új, korrupt rezsim fel-
emelkedésének. A Lost Boys sorozat 
szülőföldjének társadalmi és politi-
kai átalakulását dokumentálja fiatal 
férfiak, kadétok, punkok, raverek és 
hajléktalan fiúk portréin keresztül. 
A kiállítás talán legexpresszívebb 
darabjai Derek Ridgers londoni fia-
talokról készült portréi. Ridgerst a 
fia talok stílusának változékonysága 
foglalkoztatta, és a kamaszok külső-
ségekben megnyilvánuló pillanatnyi 
lelkiállapotainak kívánt mementót 
állítani.

A harmadik és a negyedik terem 
osztott tér. Egyik felében a fiatalok-
hoz köthető szubkultúrák reprezen-
tációi kaptak helyet. Ezek Koleszár 
Adél Mexikóváros fiataljairól ké-
szült portréi, David Meskhi Ha nem 
köt a föld című sorozata grúz desz-
kások hétköznapjairól, valamint 
Jörg Brüggemann Metalheads című 
sorozata, melyben a fotós a világ 
különböző részein élő „metál arco-
kat” követi nyomon. Másik felében 
intim, családi terek jelennek meg. 
Az itt készült kamaszportrék egyben 
családi kötelékek illusztrációi. Anna 
Grzelewska képei tizenéves lánya 
testi és lelki átalakulását dolgozzák 
fel, Fryd Frydendahl árván maradt 
unokaöccsei életét dokumentálja, 
Sian Davey pedig Martha nevű ne-
velt lányával való kapcsolatára he-
lyezi a hangsúlyt, a gyermek felnőtté 
válásának tükrében. A kiállítótér-
ben Tóth Márton Emil installációi 
visszatérő motívumok. Objektjeinek 
anyaghasználata, üvegszerű luftbal-
lonokkal, betonból készült iskolatás-
kával és homokozó nippgyerekek-
kel reprezentálja a tárlat anyagában 
hangsúlyozott kettősségeket.

Oltai a tereket bevezető rövid szö-
vegekben kiemeli, hogy a kamasz-
kort nemcsak művészeti, hanem 
társadalomtudományos, szociológi-
ai szempontrendszerek felől kíván-
ja megközelíteni. Ez a szociológiai 
hozzáállás érzésem szerint azon-
ban pusztán a kurátori interpretá-
ciókban van jelen, a műalkotások 
nem illusztrálják. A képek többsé-
ge inkább esztétizálja ezt az életsza-
kaszt, semmint társadalmi kontex-
tusában járná körül. Ez például Zuza 
Krajewska Imágó című sorozatában 
különösen szembetűnő. A fiatalko-
rúak büntetés-végrehajtó intéze-

tében készült fiúportréit a klasszi-
kus műalkotások ikonográfiájával 
vegyíti, ezzel a fiatalkorú bűnözés 
kikerül társadalmi kontextusából: 
inkább romantizálódik, semmint 
hogy okaira és szociális beágyazott-
ságára ref lektálna. Ugyanígy kér-
désesek antropológiai szempontból 
Halász ugandai portréi, melyek va-
lóban kifejezők, a kiállítás mégsem 
problematizálja a Nyugatról jött fo-
tós interpretációját az övétől elté-
rő kulturális-polit ikai közegben. 
A kiállítás anyagában idegen test 
Alexandre Haefeli Férfitársaság so-
rozata, mert kérdéses, hogy miért le-
hetnek jelen a férfitestet tudatos be-
állításokon keresztül erotizáló fotók 
az útkereső kamaszság tematikájá-
ban.

A Golden Boundaries mindemel-
lett kétségkívül erőteljes és exp-
resszív, magyar és nemzetközi vi-

szonylatban egyaránt kiemelkedő 
képanyagot vonultat fel – még akkor 
is, ha a kísérő, teoretikusnak szánt 
interpretációk nem feltétlenül élnek 
együtt az azokat illusztrálni kívánó 
képekkel. Ennek ellenére meg tudja 
teremteni a kamaszkort végigkísérő 
átmeneti bizonytalanság atmoszfé-
ráját, melyhez saját, megélt kamasz-
korunkon keresztül valamilyen mó-
don mindannyiunknak közünk van. 
(Megtekinthető március 18-ig.)

Kiss Kata dóra

A beköszöntő béke új idők mélyreható politikai átalakulásait hozta el. 
A művészet fejlesztésére hivatott hatósági és társadalmi intézményeknek 
alkalmazkodniok kell a kibontakozó új igényekhez és feladatokhoz. Az erős 
nemzetek művészeti téren nemzeti irányba haladnak, ezért jelen különleges 
helyzetünkben elsősorban az iparművészet terén faji és nemzeti jellegünket 
kell hangsúlyoznunk, amivel nemcsak belföldi fogyasztásunkat dominálhatjuk, 
hanem külországok felé is kivitelre számíthatunk. A háború miatt szünetelt 
ipari és iparművészeti termelés most új szellemben, új fogyasztók céljainak meg-
felelően indul meg. A kormány a képzőművészet, iparművészet és a művészeti 
nevelés kérdéseivel január 31-től Kernstok Károlyt bízta meg kormánybiztosi 
hatáskörrel. A jeles festőművész programjában elsősorban a művészeti nevelés 
reformját vázolta fel, és a céltévesztett Képzőművészeti Tanács helyébe a Nem-
zeti Tanács művészeti bizottságainak tagjaiból alakít szakbizottságokat. A mű-
vészeti célokra szánt, de nem helyesen felhasznált alapok és alapítványok érde-
kében is lépéseket tesz. Külföldi kiállításokat szervező zsűrit hozott létre, hogy 
a művészi propaganda nemes eszközét is felhasználja a magyarság érdekében.

Petrik Albert fényképgyűjteménye
Az orosz harctéren hősi halált halt Petrik Albert építész különös kedvvel 
foglalkozott Magyarország műemlékeinek megörökítésével és ismertetésé-
vel. Pest-Buda minden házát, kapuját, oromdíszét ismerte, kóborlásai során 

a Dunántúl, Erdély és a Felvidék tornyait és 
ismeretlen remekeit is felkutatta. Öt köny-
ve jelent meg a régi Budapest művészetéről; 
az emberek elámultak azon, hogy palotáktól 
temetőkig mennyi szépség előtt mentek el be-
hunyt szemmel. Amikor Petrik a hadak útjára 
lépett, felvételeinek száma negyedfél ezerre 
rúgott. Családjának és barátainak meghagyta: 
ha a harcmezőn baja esnék, ne engedjék képi 
sorozatainak széthordását, megcsonkítását. 
Az óriási kultúrértéket képviselő Petrik Gyűj-
teményt az Országos Magyar Képzőművésze-
ti Társulat vásárolta meg, a több mint kétezer 
üveglemezzel és azok sokszorosításának ki-
zárólagos jogával együtt. Az Iparművészeti 
Múzeum a Petrik Gyűjtemény teljes anyagát 
a nagyközönség elé tárja. (Petrik Gyűjtemény, 

Iparművészeti Múzeum, megtekinthető volt 1919. februárban, hétfő és 
péntek kivételével naponta 9–1-ig ingyenesen.)

Kecskemét művészei
Az Ernst Múzeum csoportkiállítása a kecskeméti művésztelepet mutatja be, 
élén Iványi Grünwald Bélával, aki friss, dekoratív kompozíciói mellett nagy-
szabású görög mitológiai témájú vászonnal és tájképekkel jelentkezik. Ivá-
nyi jótékony hatása érződik Kandó László tájképein is, természetfelfogása és 

tónusfinomsága szép eredményeket hozott. 
Perlrott Csaba Vilmos hosszas belső viasko-
dás árán emelkedik mind fentebb, kompo-
zíciós feladatait belső tűzben égő színekkel 
oldja meg. Pólya Tibor, a közönség kedvence 
karikírozó tehetségű humoros rajzain tárja 
elénk a paraszti világot. A fiatal Heller Andor 
eredeti ábrázolásokat vonultat fel, rajzaiból 
azonban nehéz eljövendő művészi karrier-
jére következtetni. Biztató, hogy Magyar-
Mannheimer Gusztáv vette pártfogásába. 
Tanítványát szigorúan fogja, rajzintelligen-
ciáját abszolút hallásként kezeli; a kis vir-
tuózt a természet felé vezeti és a művészet 
komolyságára szoktatja. A kiállításon meg-

jelent báró Forster Gyula és az általa elnökölt állami vásárlási bizottság, akik 
Perlrott Csaba, Kandó és Heller műveit jelölték ki megvásárlásra. (Ernst Mú-
zeum, 8. csoportkiállítás, megtekinthető volt február 9-ig.)

Aquarell és pastell
A háborús évek alatt mintha megfeledkeztek volna az aquarell és a pastell mű-
vészeiről, a közönség inkább az olajképeket vásárolta, holott a művelt külföld 
nem tesz különbséget az olaj, a víz és a kréta között. Pedig a vízfestmény éppoly 
technikai tudást és elmélyült figyelmet kíván a festőtől. A Szalon bemutatja, 
hogy érik el mindezt azok a művészek, akik szívesen dolgoznak ezzel a tiszta, de 
nehezen kezelhető matériával. A nagy méretet a vízfestés nehezen tűri, de épp 
ez adja intimitását, amire szintén sok példa látható a kiállításon, mely remélhe-
tőleg szimpátiát kelt a műfaj iránt. (Magyar Aquarell- és Pastellfestők Egyesülete 
kiállítása, Nemzeti Szalon, megtekinthető volt február 9-től.)

Felhívás
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája a művészeti propagandával 
is harcolni kíván területi épségünk védelme érdekében. A művészi grafikát is 
a propagandaeszközök közé sorozva felkéri a hazai alkotókat, hogy a Liga célja-
it kifejező plakátokat, iniciálékat és nyomtatványokra alkalmazható fejléceket 
tervezzenek. Ezeket itthon, de főként az antanthatalmakban akarja terjeszte-
ni. Akik e hazafias törekvést támogatni kívánják, terveiket bocsássák a Liga 
rendelkezésére a sokszorosítás jogával együtt. Felvilágosítás a Liga irodájában: 
Budapest, Lónyay utca 4/c.

csizmadia aLexa

1919. február

Petrik Albert: A soproni  
bencés kolostor kapuja

Kandó László: Interieur

Alexandre Haefeli: Férfitársaság, 2015

Tóth Márton Emil: Kiborg, 2011
installáció, 220×70×70 cm

Derek Ridgers: Babs, Soho  
(Londoni fiatalok), 1987
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(folytatás az 1. oldalról)
Felmerül: ha ennyire nagy szám-
ban jelennek meg, érdekes lett volna 
reflektálni a galéria saját szerepére 
(minthogy Sinkó Katalin meg is írta 
az MNG megalakulásának történe-
tét, és benne a tárgyalt időszakot), 
gyűjteményezési gyakorlatára, de 
magára az épületre is akár, amely-
nek falai közé éppen 1957-től készült 
bevonulni önálló egységként a ma-
gyar művészet.

Pedig az előcsarnok nagy ívű nyi-
tányként előlegezi meg a kiállítás 
koncepcióját – legalábbis erre lehet 
következtetni az egykori Munkás-
mozgalmi Múzeum aulájában el-
helyezett szoborparkból. E tér leg-
hangsúlyosabb eleme, még inkább 
díszlete az 1:1 arányú újpesti típus-
ház-homlokzat megjelenítése Kádár 
György Család című sgraffitójával. 
A házba való teátrális belépés a vö-
rös mészkő lépcsőn keresztül vára-
kozásokat keltve vezet fel a kiállítás 
testébe. E várakozásokat előlegezik 
meg az előtér-fogadótérben elhelye-
zett művek is, amelyek – ha jól ér-
telmezzük Petrányi Zsolt kurátori 
intencióját – enyhe ívben előreve-
títik a kiállítás tematikai-szemanti-
kai spektrumát: a valóságot és a rep-
rezentációt apró elmozdulásokban 
feltáró viszonyrendszereket. Négy 

szobor látható itt: Kerényi Jenő téte-
les szocreál műve (Szocialista kultú-
ra, gipsz, 1952); Somogyi Józseftől, 
a Kádár-kor emblematikus szobrá-
szától egy, a konstruktivizmust exp-
resszionizmussal jól leplező anya 
gyermekével (Ballada, 1960); Tar 
István óvatosan geometrizáló, báb-
szerű szoborcsoportja (Tereferélők, 
1966) és Vígh Tamás újszerű plasz-
tikai megoldásokat kínáló, szarvas 
és farkas küzdelmét megjelenítő he-
gesztett fém Karancsberényi parti-
zánemlékműve (1968). Mindezek 
mögött, hatalmas vetített háttérként 
fut Bácskai Lauró István 1963-ban, 
a BBS-ben készített kísérleti film-
je, az Igézet. A munkát (kohászat, 
acélöntés) és a város atmoszféráját 
„kísérleti” – mert nem szokványos 
– filmnyelven ötvöző színes képso-
rok Eötvös Péter zenéjével a szug-
gesztív hiperrealizmus szépségében 
ragadják meg a témát. Eltűnik a hős 
munkás és a reprezentáció kénysze-
re, ugyanakkor – a szocreál festmé-
nyek didaxisát teljesen nélkülözve 
– a munka és a (magas)kultúra viszo-
nyát mégiscsak költői módon mutat-
ja meg: ha tetszik, a Kerényi-szobor 
antitéziseként.

Az előtér installációja felvillantja 
az 1958-tól 1968-ig terjedő idősza-
kot, de megelőlegezi a kurátori állí-
tást, amely szerint „e kiállítás nem 

ígéri az összes aspektus feltárását, de 
kérdések szisztematikus felvetését 
és a művészeti magatartásformák-
ban rejlő értékek felkarolását igen” 
– biztató kezdet.

Nem lehetett könnyű a váloga-
tás, de a tematikák kialakításában 
a tárlat talán jobban támaszkod-
hatott volna a katalógus tanulmá-
nyainak virtuális terepmunkájára, 
az intézmény-, gyűjtemény- és ki-
állítás-történetekre, az eszme- és 
politikaelméleti kérdésektől nem 
ódzkodó szerzők tanulmányaira. 
A művek mennyiségi eloszlása a to-
vábbiakban hét szekcióban valósul 
meg, amelyek hol stiláris (A várost 
építő ember), hol tematikus (Átíve-
lő életművek), topografikus (Alföldi 
„iskola”) vagy funkcionális módon 
(Modernizmus a designban) ragad-
ják meg a szocialista realizmusból 
modernre váltó korszakot.

Egy szó, mint száz: a kiállítás addi-
tív, szerzőket és műveket leginkább 
stilisztikai-stílustörténeti szempont-
ból soroló egyneműsége helyett más 
perspektívából, más eszközökkel 
is meg lehetett volna ragadni a mo-

dernizmus útjára lépő Kádári-kori 
kultúrpolitika légkörét. A katalógus 
szerzői között Bódi Kinga, Fehér Dá-
vid, Hornyik Sándor és Rieder Gábor 
is hivatkozik azokra a kritikai szelle-
mű, múltfeldolgozó rekonstrukciós 
tárlatokra, amelyek a múlt újraolva-

sásának és újraértékelésének egyedi 
példáit nyújtják. Mégis úgy tűnik, 
mintha a Keretek között nem venne 
tudomást a (hosszú) hatvanas évek 
„feltöretlen területeit” közelmúlt-
ban feltáró erőfeszítésekre. A teljes-
ség igénye nélkül: Óbudai kísérleti 
konyhaprogram; az 1958-as brüsz-
szeli világkiállítás magyar pavilon-
ja történetét feldolgozó Mutató nél-
kül (Kiscelli Múzeum); Nagyítások 
– 1963. Az Oldás és kötés kora (Új 
Budapest Galéria); Amerigo Tot – 
Párhuzamos konstrukciók (Ludwig 
Múzeum); Balázs Béla Stúdió (Mű-
csarnok); a cenzúra működését kor-
társ reflexiókkal szembesítő Vörös 
farok és kék ceruza című tanulmá-
nyi kiállítás (OFF-Biennále, 2015); 
az Ars Hungarica „hosszú hatvanas 
évek” száma; a Kassák Múzeum hat-
vanas–hetvenes éveket felölelő ku-
tatási programja, valamint a kortárs 
művészek megközelítései: Kis Var-
só (Somogyi József: Szántó Kovács 
János), Keserue Zsolt (Nagyolvasz-
tó), Fogarasi András (Vasarely Go 
Home).

Mindezzel érzékeltetni szeret-
nénk, hogy a múlt sohasem lezárt, 
statikus entitás, hanem időben vál-
tozó jelentésekkel bővülő „munka-
darab”. A lineáris történetmondás 
helyett egy esettanulmányokat és 
csoportmunkát feltételező „projek-
tek” köré szerveződő koncepció (a 
fájóan hiányzó vidéki centrumok-
kal együtt) jobban kibonthatta vol-
na az intézménytörténet, a pályá-
zatok, ösztöndíjak, zsűrik, Velencei 
Biennálé-részvételek rendszerét, és 
magába olvaszthatta volna az akár 
„alkalmazott”, akár „autonóm” sze-
repkörben megjelenő, itt nagyon hi-
ányzó fotót és filmet. De a korszak 
emblematikus figurái, Kondor Béla 
vagy Csernus Tibor alakja is meg-
idézhető lett volna támogatottságuk, 
kegyvesztettségük és újbóli feleme-
lésük tükrében. Vagy éppen Farkas 
Aladár sajátos szobrászata, amely 
a vizuális források ismerete nélkül 
felszívódik a „művészet és világpo-
litika” vegyesében.

A szürnaturalisták különös ala-
kulata is barnás tónusban olvad be 
a Várost építő ember reprezentánsai 
közé; nem derül ki, hogy Csernus, 
Lakner, Gyémánt abszurditásig vitt 
valóságértelmezése hogyan lehetett 

a rendszer kritikája is egyben – s rá-
adásul még humoruk is van.

Mintha csak a  szocmodern – 
Rieder Gábor által tárgyalt – ernyőfo-
galma került volna át következetesen, 
stílus- és korszakfogalomként a Kere-
tek között frazeológiájába. A kiállí-
tás erényei között kell megemlíteni, 
hogy a szocmodern fogalmának beve-
zetésével különíti el az ’56 utáni idő-
szak művészetét. Az elmúlt időszak 
hatvanas évek kutatásaiban nem je-
lent meg egységes terminus ennek 
a korszaknak a leírására, vagy ha 
igen, különbözőképpen hivatkoztak 
rá. Miközben – ahogy a katalógusban 
is olvasható – a hatvanas–hetvenes 
évek keleti blokkon belüli modern-
izmusát („korszerűségét”) a volt szo-
cialista országokban már sok helyen 
socialistmodernism vagy socmodern 
címszóval látják el, főként az épí-
tészetben és az épületekhez tár-
suló monumentális muráliákban. 
A szocmodern hibrid jelenség, amely 
az internacionális modernizmust töl-
ti fel szocialista tartalommal, a Hrus-
csov leváltásával beköszönő korszak-
ban mégiscsak létrehozva ezzel egy, 
a szocialista realizmustól elkülönbö-
ző stílust.

Talán ezért is lehet a szocialista 
iparművészetet bemutató Moder-
nizmus a designban a tárlat legin-
kább hazavihető és élményszerű fe-
jezete. A háborút követő években 
már elkezdődtek a nagyszabású la-
kótelep- és városépítések. A kata-
lógusban Szőnyeg-Szegvári Eszter 
tárgyalja a korszak bútortervezési 

viszonyait; írásából kiderül, hogy 
a hatvanas éveket a magyar modern 
ipari formatervezés születésének 
is tekinthetjük. Ezzel szorosan ösz-
szefügg az Iparművészeti Főiskola 
átalakítása és a Juhász László által 
életre hívott Iparművészeti Tanács. 
Az egész korszakot jellemző kettős-
ség az iparművészetben is jelentke-
zett. Míg a tervezőasztaloknál, papí-
ron és fejben kiváló tervezők kezén 
a kor igényeinek megfelelő minősé-
gi tervek születtek, sőt egyes pro-
totípusok el is készültek, legtöbb-
jük mégis csak terv szinten maradt, 
mert az ipar nem volt felkészülve 
ilyen mértékű váltásra. Így a legtöbb 
ember számára a kiállításokon és 
propagandafilmeken bemutatott új, 

modern bútorokkal berendezett kis-
lakás – és a jó közérzet – az évtized 
végéig csak álom maradt.

Jellemző még, hogy a hatalom a 
nyugati legitimáció eszközének te-
kintette a turizmus fellendítését, 
így nagyszabású turiszt ikai be-
ruházások kezdődtek. Szállodák, 
motelek, idegenforgalmi hivata-
lok, IBUSZ-irodák épültek, kaptak 
új belsőt, ahol a belsőépítészet kü-
lönös hangsúlyt nyert, az ide szánt 
berendezési tárgyak pedig – kiemelt 
szerepük miatt – minőségi darabok 
voltak. Mindennek a kezdetét – szin-
tén a katalógus világít rá – az 1958-
as Brüsszeli Világkiállítás pavilonjá-
nak bútorai jelentették, a sor a Royal 
és a Gellért Szálló, valamint a balato-
ni szállodák berendezésével folyta-
tódott. A lakberendezési boltokban 
viszont vagy a hiány, vagy a-jövőre-
már-kapni-lehet ígérete fogadta a be-
térőt. Így a sorozatgyártásra került, 
kiváló Gábriel és Erika széken kívül 
nagyrészt azt láthatjuk, mire is vá-
gyott a hatvanas években a lakosság. 
(Ehhez jó hátteret nyújtanak a kiál-
lítás konstruktivista vázszerkezet-
architektúráján elhelyezett korabeli 
plakátok – kár, hogy megmaradnak 
a dekoráció szintjén.) Ma már tud-
ható, hogy ezek a prototípusok leg-
többször nem kerültek kereskedelmi 
forgalomba, hanem magántulajdon-
ban vagy az Iparművészeti Múzeum 
gyűjteményében landoltak.

Ahogy a képzőművészeti termé-
kek piacát ekkor a Képcsarnok Vál-
lalat látta el, ugyanezt a feladatot 
kapta az iparművészet terén az Ipar-
művészeti Vállalat, amely zsűrizett 
műtárgyakat értékesített országos 
bolthálózatában. A kiállított búto-
rokat, kerámiákat, lakástextileket 
nézve, a Művészet és világpolitika 
teremből visszapillantva nosztal-
gikus hangulatba kerülünk. De in-
kább vonhatunk párhuzamot a ki-
állítás végén elhelyezett, szintén 
a nosztalgiára építő korabeli tár-
gyakkal berendezett múzeumshop-
pal, ahol Bódy Irén a Kádár-kor em-
bere számára elérhetetlenül maradt, 
absztrakt mintájú, kézzel festett füg-
gönyét ma már bárki hazaviheti tás-
kára vagy szemüvegtörlő kendőre 
nyomott változatban. (Megtekint-
hető február 18-ig.)

aKnai KataLin–véGh ÁrpÁd

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Látványraktár

Mikus Sándor: Táncoló lány, 1963
bronz, 102×48×36 cm

Lossonczy Tamás: Jó és gonosz harca, 1957–1960–1971
olaj, vászon, 179,5×249,5 cm
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Fernard Léger: Kompozíció két  
tengerésszel, 1951

olaj, vászon, 142,5×108,5 cm
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Burián Judit: Erika szék, 1959
bükkfa, rétegelt lemez, textil
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Vecsési Sándor: Villanyszerelő, 1965
olaj, farost, 140×80 cm
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Interjú

a budapesten született, Kanadá-
ban élő Czeglédy Nina számtalan 
nemzetközi projekt résztvevője; 
fesztiválok, fórumok, műhelyek 
szervezője és előadója világszer-
te. Művészet–tudomány–tech-
nológia iránti interdiszciplináris 
érdeklődését olyan projektek 
tükrözik az elmúlt évtizedekből, 
mint a fényjátékosok, a rezo-
nancia: elektromágneses testek 
vagy a digitalizált testek – vir-
tuális látványosságok. utóbbi a 
biotechnikai tudományok, a di-
gitális fejlődés és ezek művészet-
tel való kapcsolatát mutatta be a 
Ludwig Múzeumban, 2001-ben.

– Hogyan kezdődött az új média 
iránti érdeklődésed?
– Pályámat humángenetikai kuta-
tással kezdtem, később képzőmű-
vészeti és filmes területen folytat-
tam. Már a kutatások alkalmával is 
sok olyasmivel foglalkoztam, ami 
az új technológiákat bevezette. Pél-
dául time-lapse fotózási technikával 
mikroszkópon keresztül rögzítet-

tünk felvételeket. Akkoriban ezek-
nek a módszerét is ki kellett találni, 
ezért úttörő tevékenység volt. Kez-
detben egy torontói intézetben fog-
lalkoztam genetikai kutatásokkal 
és diagnosztikával. Szerencsés vol-
tam, mert érdekes emberekkel dol-
gozhattam, akikkel közösen pub-
likáltunk is. Ebben az időszakban 
egy ideig esténként egy műteremben 
kerámiamuráliákkal is foglalkoztam. 
Ezt is együttműködésben csináltam 
– mindig kooperációkban gondolko-
dom. Az átjárások nagyon fontosak, 
éppen ezért a kezdetektől érdekel 
a cross-diszciplinaritás: úgy gondo-
lom, ez a jövő.

– Milyen projekteket kezdeményez-
tél Magyarországon, és mikortól?

– Az 1980-as években programo-
kat hoztam a Műcsarnokba Kanadá-
ból, amelyek főleg cserealapon mű-
ködtek. Kurátori aktivitásom elején, 
1982-ben Révész Lászlóval és Bö-
röcz Andrással meghívtak a torontói 
Rivoli galériába, ahol kiállítást ren-
deztünk, performanszokat és film-
vetítéseket tartottunk. Ide ők a saját 
alkotásaik mellett az Indigo csoport 
művészeitől is hoztak műveket. Si-
került szereznem egy nagyobb tá-
mogatást Kanadában, ennek segítsé-
gével a keleti parttól a nyugati partig 
bemutattuk ezeket a munkákat. A II. 
világháború óta ez volt az első olyan 
alkalom, amikor magyarországi kor-
társ művészet ilyen mértékben be-
mutatkozhatott Amerikában. Bö-
röczön és Révészen kívül dolgoztam 
Erdély Miklóssal, Sugár Jánossal és 
Szegedy-Maszák Zoltánnal Budapes-
ten, To rontóban és New Yorkban is. 
Sok mindent láttam és kísértem figye-

lemmel, különböző konferenciákon, 
kiállításokon vettem részt. Többször 
jártam New Yorkban. Akkoriban, ka-
nadai állampolgárként nem kellett út-
levél, könnyű volt közlekedni.

– A budapesti Soros Alapítvány 
Kortárs Művészeti Központ (SCCA) 
munkájában is részt vettél?

– A budapesti projektekben külsős-
ként, de majdnem mindegyik SCCA 
központban jártam valamilyen ese-
mény kapcsán. A budapesti mintájá-
ra ugyanis 1991-től összesen 20 or-
szágban alakultak további Művészi 
Központok elsősorban Közép- és Ke-
let-Európában, valamint a volt Szov-
jetunió egyes országaiban. Ezek a he-
lyi képző-, ipar- és előadó-művészet 
támogatására ösztöndíjpályázatokat 
hirdettek és kiállításokat szervez-
tek. Fontos feladataik között szere-
pelt a kortárs művészetre vonatko-

zó nemzetközi információk gyűjtése 
és továbbadása is. Így adatbázisaik-
ban átfogó és naprakész informáci-
ók álltak rendelkezésre. Ezenkívül 
olyan helyeken is jártam és dolgoz-
tam, mint Albánia vagy Belorusszia. 
Magyarországra kezdetben film- és 
videoválogatásokat hoztam kurátor-
ként. 1993-ban a Welcome Canada 
Bienvenue rendezvénysorozatban 
valósult meg egy kísérleti filmprog-

ramom a híres Michael Snow-val, aki 
eljött velem Budapestre. Ekkor volt 
az Aboriginal Film Program is a Nép-
rajzi Múzeumban. Akkora volt az ér-
deklődés, hogy többször megismétel-
tük – az első ilyen jellegű esemény 
volt Budapesten. Az efféle aktivitá-
sok, csereprogramok megvalósítá-
sa számára az akkori kanadai hely-
zetben támogatást lehetett szerezni 
a művésztanácstól és a külügymi-

nisztériumtól. Mindenki mosolygott, 
amikor ezekért folyamodtam, mert 
a kanadaiaknak nem volt túlságo-
san érdekes akkoriban Lettországba, 
Észtországba vagy Oroszországba el-
jutni. De én eljutottam mindenhova. 
Szerencsésnek érzem emiatt magam.

– Először 1991 novemberében, 
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 
találkoztam veled, ahol a Torontói 
Művészeti Fesztivál részeként a Vi-
deo Bridge Toronto – Budapest akció 
zajlott, amelynek egyik szervezője 
voltál. Mi volt ennek az apropója?

– A  Video Brigde-et Johanna 
Householderrel, a torontói Művészeti 
Egyetem professzorával, valamint ma-
gyar kollégákkal együtt raktuk össze. 
Még az internet nemzetközi elterje-
dése előtt, telefonvonalon létesítet-
tünk kapcsolatot Toronto és Budapest 
között. A telekonferencia eszközeivel 
interkontinentális, audio vizuális ösz-
szeköttetés valósult meg a magyar és 
a kanadai főiskolások között. Az ese-
ményt Torontóban és Budapesten 
is felvette a Magyar Televízió, azaz 
Kopper Judit a munkatársaival, és 
a Médiamix című műsorban be is mu-
tatták. Torontóban egy hatalmas vá-
szonra vetítettük ki a képet, és kihan-
gosítottuk. Volt egy előkészítő időszak 
is a diákokkal. A kezdetektől tudtuk 
ugyanis, hogy lesz egy 10 másodper-
ces időeltolódás, ezért kértük, hogy 
a performanszok esetében ezt vegyék 
figyelembe, és rea gáljanak rá, használ-
ják fel. Egyszerű performanszokkal 
készültek, mi pedig váltogatni tudtuk 
a képet a két helyszínen. Persze a szer-
vezésnek voltak nehézségei. Például 
a videotelefont Vancouverből kaptam 
kölcsön Torontóba, ahonnan Buda-
pestre hoztam. Postán nem lehetett 
küldeni. 

– A Budapest Pride 1993-ban in-
dult I. Magyar Meleg és Leszbikus 
Filmfesztivál néven. Erre is hoztál 
egy válogatást a Toldi Moziba.

– Adele Eisensteinnel dolgoz-
tam együtt, és Hot Stuff volt a címe 
az összeállításnak. Az amerikai részt 
Chris Hill kurátor válogatta a buffalói 
Hallwalls Contemporary Arts Cen-

terből, a kanadai anyagot pedig én, 
a torontói Vtape támogatásával.

– Több nemzetközi szervezet, 
köztük a Space Art Network tagja 
vagy. Mióta veszel részt a Leonar-
do/The International Society for 
the Arts, Sciences and Technology 
munkájában?

– Körülbelül a 2000-es évek köze-
pétől dolgozom sokat a Leonardóval. 
Előtte 1995-től a ISEA International 

nemzetközi szervezet tanácsának 
tagja, 2000-től elnöke voltam. A Le-
onardo/ISAST nonprofit szervezet, 
amely a programjain keresztül egyesí-
ti tudósok, művészek, kutatók és gon-
dolkodók globális hálózatát. Fókuszá-
ban az interdiszciplináris munka és 
az innováció áll, miközben nemzet-
közi kommunikációs és publikáci-
ós csatornaként is szolgál. Az MIT 
Press publikálja a Leonardo számos 
kiadványát, valamint könyvsoroza-
tát, nyomtatott és online formában. 
A legismertebb az idén 50 éve, Frank 
Malina által alapított Leonardo Arts 
And Science című folyóirata. Van egy 
LASER (Leonardo Art Science Eve-
ning Rendezvous) nevű nemzetközi 
hálózatunk. Torontóban és Montre-
alban helyi kollégákkal együtt szer-
vezzük ezeket az esteket. Tavaly pél-
dául „energia” témában hívtunk meg 
fizikusokat és az egyetem dráma sza-
káról performanszművészeket, hogy 
saját szempontjukból járják körül 
a kérdést. Kicsit provokatív esemény 
lett. Szervezőként úgy érezzük, 
hogy a provokáció fontos művészeti 
feladat. 2017–2018-ban ünnepeljük 
a szervezet 50 éves fennállását. 

Mivel a Leonardo főhadiszállása 
Kaliforniában van, az amerikai ese-
ményeket főleg ott szervezik. Én fel-
vállaltam a nemzetközi események 
javaslatait és társprezentálását. Júni-
usban kezdtük, és most Dublinban 
volt a hetedik alkalom. 2018 vé-
géig még 15-20 esemény van hát-
ra az egész világon. Ezen szorosan 
együtt dolgozom Roger Malinával, 
aki Frank Malina fia, asztrofizikus, 
a Leonardo kiadványok főszerkesz-
tője. Jelenleg egy interdiszciplináris 
fakultást vezet a texasi A&M Univer-
sityn. Az eseményeknél ragaszko-
dunk ahhoz, hogy mindenhol a há-
zigazdákkal együtt építsük fel ezek 
kontextusát. Vannak útmutatók és el-
vek, de a cél, hogy ezek informálisak 
és intergenerációsak legyenek. Nem 
szeretnénk, ha idős emberek nosztal-
giázásába csapna át az egész. Kevésbé 
van szó arról, hogy honnan jöttünk: 
az a fontos, hogy hol vagyunk és hova 
megyünk. E gondolat köré fűzzük fel 
az eseményeinket, melyekkel nagyon 
sok háttérmunka van.

– Mit gondolsz, „hova megyünk”?
– Most gyorsan fejlődő és változó 

pozícióban vagyunk, ahol nem sejthe-
tő, mi hova visz. De nagyon érdekes 
a technológia és az elméletek össze-
függésének vizsgálata és gyakorlati 
alkalmazása. Ez sok reményt ad arra, 
hogy hova mehetünk, de arra oda kell 
figyelni, hogy bevonjuk azt a generá-
ciót, amely már felépített dolgokat, 
kutatott, eredményeket ért el, konk-
lúziókat vont le. Ezt fontos összehozni 

a „továbbvivők” nemzedékével, hogy 
megtörténhessen a tudástranszfer. 
Közös nevezőket kell keresni, mert 
az elzárkózás tragikus lehet. Ezen 
dolgozik a Leonardo, és ezt én is na-
gyon fontosnak tartom. Ma a humán 
tárgyakat – a történelmet is beleértve 
– kevésbé tanítják az egész világon. 
A legfiatalabb nemzedéknek így sok-
kal kevesebb referenciapontja van. Ha 
tanítasz, akkor ezt rögtön észre is ve-
szed. Tavaly tartottam egy szemesz-
tert 18-19 éves fiataloknak Új-Zé-
landon, és az ő hozzáállásuk – mint 
világszerte az összes hasonló korú 
diá ké – már sokkal kevésbé fizikális, 
mint inkább virtuális és online tartal-
makkal kapcsolatos. Muszáj próbál-
kozni azzal, hogy a tudástranszferek 
egyensúlyba kerüljenek.

– Archiválod a tartalmaidat, az 
eseményeket?

– Inkább azt mondanám, hogy 
megmentem ezeket. Az archiválás 
ma hatalmas probléma, mert folya-
matosan változik a technológia, és 
nehéz megoldást találni. Ez nem fog 
megszűnni, mert a piac folyamatosan 

hozza be az újdonságokat. Az a baj, 
hogy ma már egy CD-ROM-ról is ne-
hezen lehet leszedni valamit. Nem 
lehet mindent átmenteni, lehetetlen. 
Olyan sok érdekes dolog történik ál-
landóan, hogy nehéz individualistá-
nak maradni és ezeket távol tarta-
ni. Nekem szükségem van rá, hogy 
a munka mellett kicsit visszavonuljak 
és gondolkodjak. Rengeteget gyalogo-
lok, sétálok és figyelek. Nagyon sok 
személyes kapcsolatot tartok fenn.

– Szerinted vannak ma olyan terü-
letek, amelyek felértékelődtek a vi-
lágban?

– Ilyen például a design. Torontó-
ban az egyetemen van egy Inclusive 
Design Research Center. Együtt is 
működünk velük. Sokat foglalkoz-
nak a fogyatékossággal, az autisták-
kal. Rengeteg érdekes dolgot lehet 
csinálni ezen a területen is. Például 
Magyarországról származik az a fia-
tal biokémikus feltaláló, Juhász Már-
ton, akitől a Gyroset ötlete ered. 
A Gyroset a fejmozgás érzékelésével 
működő, a mozgásképtelenek kom-
munikációjának és közlekedésének 
segítségére kifejlesztett találmány, 
amellyel Juhász pár éve elnyerte 
a NASA és a Google által alapított 
Singularity University versenyének 
fődíját. A designba ma ez is beletar-
tozik.

seres sziLvia

A kutatás az NKA támogatásával valósult 
meg. A magyarországi digitális kultúra 
születéséről további beszélgetések elér-
hetők a www.digikult.hu oldalon.

Beszélgetés Czeglédy Nina médiaművész, kurátor, íróval

Kell egy közös nevező

A provokáció fontos művészeti feladat

VideoBridge Toronto–Budapest, nyitó kép Bakos Gáborral, 1991

VideoBridge Toronto–Budapest, Cserny Márton performansza, 1991

VideoBridge Toronto–Budapest,  
Cserny Márton performansza, 1991
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Kiállítás

Adott három, állványra szerelt tárgy, 
három grafika és három (?) fotográfia. 
Adott még két világ, amint adott egy (?) 
eszköz is, amely közvetít (?) közöttük.

A három tárgy – három egyfunkci-
ós camera obscura. Ősz Gábor azért 
építette ezeket, hogy segítségükkel 
képpé transzformálhasson három 
monumentális emlékművet. Az em-
lékművek geometrikus alapformáit 
a hozzájuk tartozó kamerák is felvet-
ték: van henger, kocka és tetraéder. 
Mivel e tárgyak camera obscurák, fe-
lületüket Ősz egy-egy ponton kilyu-
kasztotta: így lett a tetraéder és a koc-
ka csonka. A fény a lyukon keresztül 
a tárgy teljes belső felületét éri – ezt 
rögzítik a tárgyak palástjának belső 

oldalához illesztett, formára vágott, 
eredetileg 10×12 hüvelykes (20×25 
cm-es) síkfilmek. Ahhoz, hogy az 
emlékműveket a maguk geometri-
kus totalitásában képpé transzfor-
málhassák, a kamerákat az emlék-
művek belsejében, meghatározott 
szögben kellett leállítani, majd vi-

szonylag hosszan, körülbelül négy 
percen át exponálni velük.

A három grafika három archív fotó 
átrajzolása. E fényképek a hatvanas, 
illetve a hetvenes években ábrázol-
ják az emlékműveket, és jól közvetítik 
azok monumentalitását és absztrakt, 
geometrikus formavilágát. A fény-
képekre készített rajzok, geometriai 
szerkesztések az emlékművek formá-
jának elemzései, és egyúttal kapcsola-
tot teremtenek a geometrikus formák 
és az azokról készülő, kiterített 360 fo-
kos fotográfiák között.

A három – négy-négy, illetve hat 
elemből álló – fotográfiai együttes 
az emlékműveket jeleníti meg, egészen 
pontosan az emlékművekről a camera 
obscurák lyukán bejutó fényt rögzíti, 
annak esetleges további, a kamerán be-
lüli „történetével”. Minthogy a síkfilm 
a kamerák palástjának teljes belső fe-
lületére van helyezve, megtörténhet, 
hogy a beeső fény megcsillan, illetve 
tükröződik a kamera (a film) egyik fe-
lén, és ez rögzül a kamera (a film) egy 
másik pontján. Abban a rendkívül in-
gerszegény közegben, amely a herme-
tikusan lezárt kamera belsejében ural-
kodik, ez a rögzülés látható nyomot is 
hagy – így aztán valóban akkor fogal-
mazunk pontosan, ha azt mondjuk: 
a képek az emlékművekről beérkező 
fényt, és nem az emlékművet rögzí-
tik, illetve jelenítik meg. (A henger ala-
kú kamerával készült SPOMEN B/2 
egyik képének kékes sávjai valószí-
nűleg ilyen visszavert fényt mutatnak 
meg. Azaz valami olyat, ami a kame-
rán kívül, sőt valójában a képen kívül 
sem létezik – így tulajdonképpen nem 
reprezentál semmit az emlékműből.)

A fotográfiák az emlékműről a fényt 
360 fokban rögzítették. Minél jobban 

megközelítette a fény beesési szöge 
a 90 fokot, annál „pontosabban” ve-
hetők ki a képen a tárgy, vagy éppen 
környezete részletei; és minél kisebb 
szögben érte a fény a felületet, annál 
„torzultabb” lett a látvány. Ám akár 
„pontos” egy képi részlet, akár „tor-
zult”, elemei összekapcsolódnak, és 
síkba kiterítve is végigkövethetők, 
mint például az egyre görbülő oszlo-
pok sora a SPOMEN B/2-n. Ősz a lát-
ványt egyetlen pontból, egyetlen, hosz-
szúra nyújtott pillanatban ragadja meg, 
és ez – ellentétben megszokott érzéke-
lésünk torzulásmentességével – egy-

szerre jelenik meg viszonylag ponto-
san és torzultan (bármit jelentsen is 
ebben az esetben az „egyszerre”). 

A falakra tehát az egyidejű, de nem 
egynemű látványt terítette ki Ősz Gá-
bor, egy-egy képet arról, ahogy nem 
láthatunk. És nemcsak azért, mert 
nem látunk egyszerre pontosan és 
torzultan, vagy mert nem látunk így, 
a megnyújtott időben, hanem mert 
semmiképpen sem tudjuk testben el-
foglalni azt a pontot, ahol mindez lát-
ható volna, ahonnan mindez ekként 
testesül meg. Látásunk korlátaival 
szembesít minket Ősz – és ezt most 

egészen másként teszi, mint koráb-
bi munkáiban, amikor emberméretű 
camera obscurákat épített (The Prora 
Project, 2002), vagy éppen az Atlan-
ti-óceánt kémlelő bunkereket alakí-
tott ekként át (Liquid Horizon, 1999–
2001). Ott fizikailag is lehetett/volt 
közünk a látványhoz – itt ennek még 
a lehetősége sincs meg.

A képzőművészeti perspektívát 
az elmúlt évtizedek művészeti gondol-
kozása a látás (és így a megértés) fizikai 
és szimbolikus pozíciójának konstruk-
ciójaként értelmezte. Amíg a moder-
nizmus számára a centrálperspektíva 
a homogén térben azonosítható fizikai 
és szimbolikus viszonyok megjelenít-
hetőségét jelentette, a camera obscura 
pedig annak eszközeként segítette 
az ábrázolást, addig a modernista pro-
jekt kritikai horizontján dolgozó Ősz 
számára az egyetlen pontból való látás 
racionális totalizálása az érthetőség ra-
dikális kritikájaként működik.

Spomenik emlékművet jelent; a je-
len esetben az egykori Jugoszlávia te-
rületén, elsősorban a tájba illesztett 
partizán hősi emlékműveket, amelyek 
a hatvanas évektől kezdve készültek 
egy monumentális nonfiguratív mo-
dernizmus jegyében. Ősz kamerái-
nak formájával hasonult a politikai és 
művészeti modernizmus e műemlé-
keihez, kvázi-kubista módon tovább 
redukálva, szinte analizálva azokat. 
Ám a látás/megértés számára lehetet-
len látványok a szabadság, a bátorság 
és az eszme jegyében született maga-
biztos modernista projekt kudarca me-
mentóiként nézendők. Az egykori hit 
és a mai szkepszis világa között legfel-
jebb a forma nyelve közvetít. (Megte-
kinthető március 2-ig.)

horÁnyi attiLa

Vintage Galéria, Budapest

Emlék, mű

Ősz Gábor: SPOMEN C/2 (TETRAEDER), 2017
arcival pigment print, 228×198 cm, ed3+1
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Ősz Gábor: SPOMEN A/2 (CUBE), 2017
arcival pigment print, 219×292 cm, ed3+1
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Könyv – Kiállítás

Már elöljáróban kijelenthetjük: ez a könyv jó-
val több, mint részletezően precíz falusi, városi, 
országos, regionális vagy kontinentális régi tér-
képek hangulatos gyűjteménye. Mivel a protes-
táns lelkészfamília gyakran változtatta lakóhe-
lyét, és Vincent iskolásként is sokszor cserélgette 
szállásadóit vagy kollégiumait, felnőttként pedig 
szintén nem tudott megmaradni egy-két évnél 
tovább egy helyen, az album kéttucatnyinál is 
több helyszínt vett lajstromba. Azért „csak” eny-
nyit, mert Van Gogh korábbi címeire többször 
visszatért. A kisfiú szükség esetén akár naponta 
legyalogolt 20-30 kilométert; felnőttként pár órás 
erdei alvással olykor két napon át is egyfolytában 
menetelt. Ha telt rá, delizsánszot (postakocsit) 
vett igénybe, majd az Európa-szerte rohamosan 
terjedő vasúti hálózat lett fő közlekedési eszkö-
ze, időnként hajóval kombinálva. Nem véletle-
nül került a kötet borítójára 1888-as festménye 
egy személyvonatról, az első fejezet elejére pedig 
az évi rajza egy lovak nélküli postakocsiról, Theo 
öccséhez írott egyik leveléből.

Akkoriban óránként 50 kilométeres sebes-
séggel közlekedett a „vasparipa”, de ennek elle-
nére napi négy levélszállítást is lebonyolítottak 
bel- és külföldre egyaránt, és például a postai lap 
egyetlen nap leforgása alatt ért az északkelet-hol-
landiai Hoogeveenből Párizsba. Mivel Vincent 
szorgalmas levélíró volt, hetente többször írt test-
vérének, falusi vagy városi utcákról, terekről, 
templomokról, szélmalmokról és emberekről 
rögtönzött vázlatok kíséretében, postai csomag-
ként időnként képeket is küldött, családja pedig 
minden cédulát gondosan megőrzött az utókor 
számára, úgyhogy manapság mintegy 1300 rajz, 
850 festmény és több mint 800 levél az öröksé-
ge. Így a família archívumából való iratok, fotók, 
postai képes levelezőlapok, borítékra ragasztott 
bélyegek, vonatjegyek, menetrendek, utazási és 
festékreklámok, szállodai levélpapírok, préselt 
növények, papírpénzek, lakásalaprajzok és en-
teriőrök, számlák tömkelege mellett a levéltári 
kutatások eredményeivel kiegészítve nemcsak 
térben, hanem időben is szinte naplószerűen kö-

vethetjük végig Van Gogh rövid, zaklatott életé-
nek kronológiáját.

Noha a festő gyakori utazásai és hosszabb-rövi-
debb tartózkodásai földrajzilag Európára szorít-
koztak, ám ezek brabanti szülőfalujától a belga 
bányavidéken át Normandiáig és Provence ten-
gerpartjáig terjedtek, Hága és Amszterdam után 
Brüsszel, Párizs és London metropoliszairól nem 
is szólva.

Mindennek kapcsán számos műhelytitok-
ra derül fény. Például hogy a híres párizsi fes-
tékkereskedő, Tanguy apó még a gyári tubusok 
térhódításakor is maga keverte portékáit, ezért 
szerepel munkászubbonyban Van Gogh 1887–

1888-as portréján; a művész pedig úgy spórolt 
a drága alapanyagon, hogy pigmentek helyett szí-
nes pamutgombolyagokkal kísérletezte ki a ko-
lorit összhatását. Lenvászon híján piros csíkos 
konyharuhát feszített vakrámára, és erre festet-
te kollégája, Charles-Francois Daubigny kertjét 
1890-es látogatása alkalmával. 1888-ban egy ka-
bócát skiccelt fel egyik levelének sarkába, egy 
másik margójára acélkampót vázolt, amellyel 
festőállványát rögzítette a talajhoz a búzaföldön, 
a tomboló sirokkó idején. Les Saintes-Maries-de-
la-Mer tengerpartján pedig elejtette ecsetjét, így 
került homok a vászonra. Belga kollégája, Eugène 
Boch mellképét A költő (1888) címmel örökítet-

te meg, noha az nem írt egyetlen verssort sem. 
A postás titulusa sem stimmel, mert uniformis-
ban feszítő, szakállas barátja – Joseph Roulin – so-
sem kézbesített semmit, hanem a küldemények 
átrakását felügyelte Arles vasútállomásán.

A könyv 2015-ös holland eredetijét Amsz-
terdamban adták ki, a  szerzőtrióból Telo 
Meedendorp és René van Blerk a Van Gogh Mu-
seum munkatársa, Nienke Denekamp szabad-
úszó szakíró. A német változat tavaly év végén je-
lent meg. (Der große Van Gogh Atlas, Sieveking 
Verlag, München, 2017, 182 oldal, 400 kép, 29 
euró.)

WaGner istvÁn

Európai utazások

A nagy Van Gogh-atlasz

Kisterem Galéria, Budapest

Energia, vakrámán
Káldi Katalin jellegzetes, redukált képi 
világa újabb fejezethez érkezett. A telt 
pasztellszín sík előtt elrendeződő tár-
gyak nyugalmát vörös és sárga háttér 
felett száguldó elemek váltották fel. 
Monokrómba hajló minimalista for-
mavilágának korábban a vetett árnyék 
festői dimenziója egyfajta kontempla-
tív, metafizikai karaktert kölcsönzött. 
Legújabb vásznain azonban a statikus 
csendéletek cselekvő, aktív képmező-
vé változtak.

Az elmúlt két évben készült festmé-
nyekből sugárzik a szándék, a vakrá-
mára feszített energia. Az egynemű 
alapszínek fölött vibráló geometri-
kus térbeli testek dinamikája a tágu-
ló tér hatását kelti. Káldi munkáinak 
feszültsége elsősorban abban rejlik, 
hogy míg a színek és formák minősé-
gét klasszikus festészeti eszközökkel 
vizsgálja, addig a műfajtól idegennek 
ható, a funkcionalitás érzetét keltő, se-
matikus térbeli ábrákat hoz létre.

A két külön bejáratú helyiségből 
álló kiállítás első terének szemközti 
falára az egymás mellé felsorolássze-
rűen felvitt színsugarak átmenetet je-
lentő darabjai kerültek; ezeket követő-
en az ideális térformák már vektoros 
rendbe álltak össze.

Noha az elmúlt években használt 
színeket számba vevő sugaras mun-
kák mind a korábbi, mind a legújabb 
„cselekvő” képektől eltérnek, mégis 
magukban hordják az utánuk követ-
kező ciklus jellemzőit: erős színek, 
valamint egy pontba koncentrált, di-
namikus felületek. A zászlóra emlékez-
tető frontális, sávozott munkák mellett 

két, a kiállítás tekintetében program-
adónak bizonyuló mű is ebben a te-
remben szerepel: az atipikus elmosó-
dott fekete, vörös és sárga felületekből 
álló Enciklopédia, valamint a Haté-
konyság című, talán leglendületesebb 
kompozíció. A rendszerező enciklopé-
dikus és a gyakorlati tudás felől köze-
lítve a Hatékonyságon süvítő hengerek 
egy ábrává rendeződnek, a radioaktív 
anyag piktogramját idéző sárga körkö-
rös halmazok pedig a fejlődő hadiipar-
ral asszociált sci-fi hangulat vagy egy 
szocialista műszaki munkafüzet sti-
láris jegyeit ötvözik. A hengerek töl-
tényként, a halmazok sugárzásként 
hatnak, a kiállítás egésze pedig mint-
ha a perspektíva klasszikus festészeti 
problematikáját titokban tanulmányo-
zó fizikus dolgozószobája lenne.

A második helyiségbe lépve még 
egyértelműbbé válik, hogy minden 
mű irányok, pontok és élek halmaza. 

Sebességet és sugárzást rögzítő képek, 
valamint sokszögű gipszreliefek letisz-
tult együttese. Káldi tárgyi motívumai-
nak tekintetében a modellnek mindig 
kiemelt szerep jutott: méretarányosan 
ábrázolt használati tárgyak, valamint 
tetszőlegesen nagyítható matematikai 
alapformák. Az olajképeken szereplő 
hengerek, körök és kúpok a műterem-
ben a munkafolyamat során háromdi-
menziós testet is öltenek, a mintaszerű 
gipszöntvények pedig mint önálló mű-
vek kerültek a kiállítótérbe. A vásznak 
sorát nemcsak gipszreliefek, hanem 
helyenként a művész munkásságát vé-
gigkísérő fotók is megtörik. A fotókon 
ugyan sokszor az olajképek mértani 
modelljeire ismerhetünk, ezek még-
sem a festményekre vonatkozó utalá-
sok, hanem a tárlat egészén belül önál-
ló egységet alkotó műtárgyegyüttesek. 
(Megtekinthető február 16-ig.)

maGyar Fanni

Káldi Katalin: Hatékonyság, olaj, vászon, 60×120 cm, 2016
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München, 2017Van Gogh európai utazásainak térképe Párizsi térkép 1886. február 28-i levéllel
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Portré

Budapesti beszélgetés az aacheni Ludwig Alapítvány elnökével

Támogatást érdemlő művészet mindenütt van
a neves német műgyűjtő házas-
pár, Peter és irene Ludwig min-
dig érdeklődéssel fordult Ma-
gyarország felé. igaz ez az általuk 
létrehozott alapítványra is, mely-
nek vezetője, dr. brigitte franzen 
a közelmúltban budapesten járt, 
hogy aláírja az alapítvány és a 
Magyar Képzőművészeti egye-
tem (MKe) közötti együttműkö-
dést megerősítő és új elemekkel 
is bővítő szerződést. interjúnk 
ebből az alkalomból készült.

– Az alapítvány és az akkor még fő-
iskolaként működött MKE közötti 
első megállapodást közel 30 évvel 
ezelőtt Peter Ludwig maga írta alá. 
Mit tartalmazott a régi, és mit az új 
szerződés?

– A régi a legelső volt, amit egy fel-
sőoktatási intézménnyel kötöttünk, 
és nem véletlenül éppen Magyaror-
szágon, amely az 1980-as évek végén 
Németország számára nagyon fontos 
partner volt, miközben a Ludwig há-
zaspár akkor már az egész közép- és 
kelet-európai régióra komolyan oda-
figyelt. A megállapodás azóta is min-
den évben két budapesti hallgató 
külföldi tanulmányútjához biztosít 
ösztöndíjat, amiben eddig 56-an ré-
szesültek. Az új szerződés ennél to-
vább megy: ezentúl minden évben 
a Doktori Iskola két hallgatója is kap 
kutatási ösztöndíjat, és – ugyancsak 
évente – lehetővé válik külföldi ven-
dégprofesszorok meghívása is; közü-
lük Tobias Zielony fotóművész lesz 
az első. Peter és Irene Ludwig, ha 
élnének, örömmel támogatnák ezt 
a maga nemében megint csak úttörő 
jellegű szerződést, mivel ők a gyűjtés-
sel egyenrangú fontosságúnak tar-
tották a tudományos kutatómunkát, 
ezért a múzeumok mellett az egyete-
mekre is partnerként tekintettek. És 
hogy miért döntöttünk ismét Buda-
pest mellett? Főként az itteni egyete-
men tapasztalható szellemi pezsgés, 
a képzés és a kutatómunka alapossá-
ga miatt. Fontos volt számunkra pél-
dául az is, hogy itt igen magas szinten 
folyik a restaurátorképzés.

– A Ludwig Alapítvány 20 éve 
működik jelenlegi formájában, ez 
a művészetek világában is hosszú 
idő. Hogyan követik a változásokat, 
mennyiben befolyásolják ezek céljai-
kat, feladataikat?

– Peter és Irene Ludwig mindig azt 
gyűjtötte, ami egy-egy adott időszak-
ban radikálisan újat hozott a képző-
művészetbe – például nagy szerepük 
volt az amerikai pop art európai meg-
ismertetésében, de ugyanígy a kö-
zép- és kelet-európai művészet nyu-
gat-európai pozícióinak javításában 
is. Ezt az úttörő szemléletet igyek-
szünk ma is érvényesíteni, de a gyűj-
temény gyarapítása ma lassabb üte-

mű, mint Ludwigék életében. Anyagi 
eszközeinket részben ma is új beszer-
zésekre fordítjuk – ezeket gyakran 
a hálózatunkhoz tartozó múzeumok 
kezdeményezik –, részben viszont ki-
állítási és kutatási projektek támoga-
tására. Az utóbbi nekem különösen 
szívügyem. Van egy fantasztikus ar-
chívumunk, aminek az érdemi fel-
dolgozása csak most kezdődik, és 
szinte futószalagon szállítja a témá-
kat a tudományos kutatáshoz. Nem 
térünk ki a kultúrpolitikai kérdések 
elől, és kritikus szemmel figyeljük 
a műtárgypiac és a „művészeti ipar” 
utóbbi évtizedekben tapasztalt fejle-
ményeit is.

– Mennyire tekinthető végleges-
nek a Ludwig Múzeumok, illetve 
az alapítvánnyal szoros kapcsolat-
ban álló többi múzeum napjainkra 
kialakult hálózata?

– Ezt a hálózatot Ludwigék na-
gyon tudatosan építették fel. Minden 
az „Aachen–Köln-tengellyel” kezdő-
dött. Aachen Irene szülőhelye, majd 
kettejük közös lakhelye, működésük 
központja volt, Kölnből ők csináltak 
igazi „művészeti metropoliszt”. Mun-
kájuk a 70-es években kapott nemzet-
közi dimenziót; érdeklődésük a világ 
művészete felé fordult, nemcsak a ko-

rábbi századok, hanem napjaink vo-
natkozásában is – a globális művésze-
ti színtér fogalma csak később került 
a köztudatba. Az első nyugati gyűjtők 
voltak, akik elindultak Kelet felé – elő-
ször csak Európában, de aztán eljutot-
tak egészen Kínáig, miközben ezzel 
párhuzamosan felfedezték a maguk 
számára Dél-Amerikát is. Ezek a pri-
oritások jól tükröződnek a hozzánk 
kötődő múzeumok időközben kiala-
kult hálózatában is, ezért ennek mó-
dosítása nincs napirenden, de termé-
szetesen itt is igaz lehet, hogy semmi 
sem örök.

– Reagál-e, s ha igen, milyen for-
mában az alapítvány a világ művésze-
ti színtéren kívüli fejleményeire, pél-
dául korunk globális problémáira?

– Hét országban vagyunk aktívak, 
Németország mellett Oroszország-
ban, Kínában, Kubában, de Ausztriá-
ban, Magyarországon és Svájcban is. 
Kapcsolataink révén a fontos törté-

néseket rendszerint közelről szem-
ügyre tudjuk venni, és adott esetben 
reagálni is tudunk. A legfontosabb 
számunkra az, hogy azokat a mű-
vészeket és művészettel foglalkozó 
szakembereket támogassuk minden 
rendelkezésünkre álló eszközzel, 
akik helyben, a művészet, a tudo-
mány, a kurátori szakma nyelvén 
tudják megfogalmazni álláspontju-
kat. Tapasztalataink szerint bármi-
lyen politikai környezetben így segít-
hetünk, így érhetjük el a legtöbbet. 
Ebben a kontextusban értelmezendő 
az MKE-vel való együttműködésünk 
is. Ludwigék mindig azt hangoztat-
ták, mindegy, hogy melyik országban 
vannak, érdekes, támogatást érdemlő 
művészet mindenütt van. Az magától 
értetődő ugyanakkor, hogy a kultúr-
politikai fejleményeket folyamatosan 
figyelemmel kísérjük, hiszen hálóza-
tunk tagjai közintézmények, melyek-
nek számtalan érintkezési pontja van 
országuk kultúrpolitikájával.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy egy 
ország kultúrpolitikájának alakulása 
visszavonulásra kényszeríti Önöket?

– Elvben természetesen igen. Ha 
például azt látnánk, hogy nevünket 

céljainkkal, a nemzetközi megértés-
nek a művészet eszközeivel történő 
elősegítésével ellentétes törekvések-
hez igyekeznek felhasználni, felme-
rülne a menni vagy maradni kérdése. 
De eddig szerencsére sohasem kellett 
megtennünk ezt a lépést, az esetleges 
problémákat az érintettekkel folyta-
tott tárgyalásokon mindig rendezni 
tudtuk.

– Úgy gondolom, a  budapesti 
Ludwig Múzeum vonatkozásában is 
voltak már olyan kérdések, amelyek 
kapcsán meg kellett szólalniuk.

– Valóban. Fontos, hogy a döntések 
előkészítése során mindig el tudtuk 
mondani, és el is mondtuk a vélemé-
nyünket. Az a döntés, hogy mennyi-
re támaszkodnak szakmai alapon ki-
alakított álláspontunkra, alapvetően 
a múzeum fenntartóinak kezében 
van. A művészet, a múzeumi embe-
rek támogatóiként, műtárgyak köl-
csönzőiként nagyon érdekeltek va-
gyunk abban, hogy tudjuk, hogyan 
alakul a jövő, és hogyan tudunk ah-
hoz mi hozzájárulni. Ajtónkat min-
dig szélesre tárjuk azok előtt, akik 
értékelik tanácsainkat, és építeni 
akarnak azokra. Közintézményekkel 
van dolgunk, amelyek autonómiáját 
nem tudjuk, és nem is akarjuk két-
ségbe vonni. Kötelezettségvállalása-
ink nagyságrendje okán ugyanakkor 
elvárjuk a nyílt kommunikációt. Ez 
a megközelítés eddig minden esetben 
jól működött.

– Mióta kinevezték az  alapít-
vány igazgatójának, rendszeresen 
megfordul Budapesten, és ott volt 
a magyar pavilon megnyitóján is 
a  legutóbbi Velencei Biennálén. 
A gyakori látogatásoknak elvben egy-
aránt lehetnek örömteli és kevésbé 
örömteli okai.

– Igyekszem nemcsak Budapest-
re, de minden hozzánk kapcsolódó 
intézménybe rendszeresen eljutni, 
ugyanakkor tény, hogy Önöknél 
az átlagosnál gyakrabban fordulok 
meg. Az MKE-vel kötött megállapo-
dásunk és a budapesti Ludwig Mú-
zeummal való szoros kapcsolatunk 
okán ez így lesz a jövőben is. Érdek-
lődésemnek van családi gyökere is; 
tudós édesapám már a 70-es évek-
ben nagyon jó munkakapcsolat-
ban állt magyar kollégáival, először 
még vele jártam Önöknél. Később 
egy ideig Bécsben tanultam, és sok-
szor átruccantam Budapestre. Az-
óta is nagyon közel érzem magam-
hoz a közép-európai „kultúrrégiót”. 

Ezért is ragadok meg minden alkal-
mat – ilyen volt a Velencei Biennálé 
is –, hogy többet tudjak meg a ma-
gyar szcénáról. Számos feltörekvő 
galériát látok itt, és sok a nagyon jó 
művész is. A mi aktivitásunk ugyan-
akkor azzal is szorosan összefügg, 
mennyire aktívak, kezdeményező-
ek hálózatunk tagjai. Budapest ese-
tében ez az aktivitás igen jelentős. 
Kapcsolatunk nem statikus, az új 
javaslatok, elképzelések formába 
öntése igényli a rendszeres egyez-
tetéseket is. De fontos, hogy a háló-
zatunkhoz tartozó múzeumok ne 
csak velünk, hanem egymással is 
szoros kapcsolatban legyenek, hi-
szen így „családon belül” is nagyon 
sokat lehet tenni például az érintett 
országok, így Magyarország kortárs 
képzőművészete iránti nemzetkö-
zi figyelem erősítéséért. Utóbbiban 
egyébként az MKE diákjainak és 
doktoranduszainak felajánlott ösz-
töndíjaink is segítenek, hiszen ezek 
a hallgatók nemcsak kapnak valamit 
a fogadó országban, hanem oda ki is 
visznek magukkal valamit. A nyuga-
ti múzeumok vezetői csak nehezen 
és lassan vesznek tudomást a közép- 
és kelet-európai művészetről. Peter 
és Irene Ludwig már évtizedekkel 
ezelőtt felléptek ezzel a felfogással 
szemben, de csak most kezd teret 
hódítani egy olyan szemlélet, amely 
végre nemcsak Párizsban, London-
ban, New Yorkban, Los Angelesben, 
hanem más központokban is gondol-
kodik. Ennek az esélynek a kiakná-
zásában nekünk és a hozzánk kap-
csolódó múzeumoknak is szerepet 
kell játszaniuk. Egyes, a hálózatunk-
hoz tartozó európai – németországi, 
magyarországi és ausztriai – múzeu-
mok vezetői már ebben a szellem-
ben dolgoznak. De Európa nyugati 
felében történhetne több is ebben 
az ügyben.

– Hogyan látja a budapesti Ludwig 
Múzeum szerepét a hálózatban?

– Budapestről rendszeresen ka-
punk új impulzusokat, információ-
kat, javaslatokat, ami azért nagyon 
pozitív és fontos, mert ami itt zajlik, 
arról az itt élőknek és dolgozóknak 
van a legpontosabb képük. Az itteni 
kiállítások aktuálisak, alapos előké-
szítő munka előzi meg őket, és pro-
fi a prezentáció módja is. A tárlatok 
sokszor képeznek tartalmi értelem-
ben hidat Kelet és Nyugat között, ami 
sok új felismerés megfogalmazását te-
szi lehetővé. De hogy konkrét példát 
is mondjak: kiemelkedő például az az 
aktivitás, amellyel a budapesti Lud-
wig Múzeum a médiaművészeti mű-
tárgyak megőrzésének, restaurálásá-
nak nagyon komoly kérdéseit úttörő 
módon kezeli. Nem véletlenül kaptak 
e témának szentelt 2016-os program-
jaik, amelyeket mi is támogattunk, 
nemzetközi szinten is komoly figyel-
met.

– Az alapítvány irányítása nyilván 
idejének, energiáinak nagy részét le-
köti. Marad emellett ideje saját pro-
jektek, kiállítások megvalósítására?

– Szerencsére nem kel l telje-
sen lemondanom erről a munkáról 
sem. A Ludwig Alapítvány számára 
most éppen egy német fotóművész, 
Annette Kelm kiállítását készítem 
elő, 2019-ben pedig a Stuttgart mel-
letti Fellbachban leszek a nemzetközi 
kisplasztikai triennálé kurátora.

emőd péter

Dr. Brigitte Franzen
A Peter és Irene Ludwig Alapítvány igazgatója művészettörténeti, európai 
etnológiai, germanisztikai és szociológiai tanulmányainak befejezése után 
frankfurti, karlsruhei, grazi és münsteri múzeumokban dolgozott, 2007-
ben a tízévente megrendezett Skulptur Projekte Münster egyik kurátora 
volt. 2009–2015 között az aacheni Ludwig Forum für Internationale Kunst 
igazgatójaként tevékenykedett, ahol számos nagy sikerű kiállítás, köztük 
a Hyper Real, a Ludwig Múzeumok egyik legnagyobb közös projektjének ot-
tani tárlata fűződött a nevéhez. 2015 óta a Peter és Irene Ludwig Alapítvány 
igazgatója. Egyetemi oktatói és szakírói tevékenysége is jelentős.

Lygia Clark: Bicho (Architecture fantastique), 1964 és Lee Lozano: Switch, 1963
A Peter und Irene Ludwig Stiftung tulajdona, tartós letétben a Ludwig Forum Aachenben

 A magyarországi Ludwig Múzeumról szóló szerződés aláírása  
a Magyar Nemzeti Galériában 1989. március 21-én 

Balról jobbra: Walter Queins, a Ludwig Alapítvány igazgatója, Knopp András, a Művelődési 
Minisztérium államtitkára, Irene Ludwig, Peter Ludwig és Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti 

Galéria főigazgatója
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Dél-Korea

A nyugati értelmezés szerinti kortárs 
műkereskedelem a leghamarabb Dél-
Koreában gyökerezett meg az ázsiai 
földrészen. A kortárs piac infrastruk-
túrájának kiépítése az első kereske-
delmi galériák megjelenésével már 
az 1970-es években megkezdődött, 
és párhuzamosan fejlődött a gazda-
sággal: a belső igényeknek és a nem-
zetközi elvárásoknak egyaránt igye-
kezett megfelelni.

Dél-Korea a hatvanas években 
mélyről indult, de néhány évtized 
alatt a világ egyik vezető gazdasági 
hatalma lett. A nemzetközi segélyek 
és kölcsönök, a családi alapítású és tu-
lajdonú vállalkozások (csebolok) fel-
karolása, az oktatási-képzési rendszer 
kiépítésére helyezett kiemelt hang-
súly és az exporttörekvések gyorsan 
fejlődő térséggé változtatták. Több 
dinasztikus koreai nagyvállalat vi-
lágszerte is ismertté vált. Ilyen ma 
a Daewoo, a Hyundai, a Samsung és 
mások. Az életszínvonal is jelentő-
sen emelkedett. Az állami és nagy-
vállalkozói – elsősorban a kultúrát, 
a művészetet, a nonprofit szférát ösz-
tönző – támogatások mellett fokoza-
tosan szárnyra kaptak a kisebb, főleg 
magánpénzből finanszírozott művé-
szeti projektek és műkereskedelmi 
kezdeményezések is. Professzionális 
kortárs művészeti galériák nyíltak, 
művészeti vásárok szerveződtek, 
aukciósházak alakultak, és ezzel pár-
huzamosan megszaporodtak a piac 
fenntartói, nőtt a vásárlók, a műgyűj-
tők és a műgyűjtemények száma.

Művészeti tendenciák, 
művészlét

A koreai képzőművészet eredetileg 
a kínai művészetből fakadt, de a tör-
ténelem során sajátos vonásokkal és 
értékekkel gazdagodott. Az idők fo-
lyamán a sámánizmustól a koreai 
buddhizmuson, majd a mongol zen 

buddhizmuson át a koreai konfu-
cianizmusig a vallási irányzatok is 
hatást gyakoroltak rá. A lokális mű-
vészet a konfucianizmus dominálta 
Csoszon-dinasztia (1392–1897) ide-
jén kezdett rátalálni saját hangjára, 
ám a két világháború közötti japán 
megszállás alatt a háttérbe szorult.

A hatvanas évektől a koreai művé-
szet tradícióinak felelevenítése mel-
lett már új kifejezésformákkal is kí-
sérleteztek. Többek között az áztatott 
vászon vagy a hasított papír alkalma-
zása jellemezte a koreai művészet 
legvitatottabb korszakait, az 1970–
1980-as évek irányzatait is beleért-

ve. Az egyik legnépszerűbb mozga-
lom, a Szöulból induló Dansaekhwa 
(vagy Tansaekhwa) – fordítása: mo-
nokróm festészet – először Tokióban 
és Párizsban keltett feltűnést, és for-
dította a nemzetközi figyelmet a ko-
reai kortárs művészet felé. A korszak 
iránt ma már jelentős a nemzetközi 
érdeklődés, és a vezető helyiek mel-
lett ismert külföldi galériák, kuráto-
rok, műgyűjtők is foglalkoznak vele, 
az ide sorolható művek pedig árveré-
seken is komoly összegekért találnak 
gazdára.

A nyolcvanas években élte fényko-
rát a Minjung (jelentése: tömeg, em-
berek) nevű politikai és művészeti 
mozgalom, a Gwangju (Kvandzsu) 
régióban lezajlott felkelés elfojtását 

követő vérengzésre adott művészi vá-
lasz. Különösen a festészet és a famet-
szet műfaja, tartalmilag a demokrá-
cia érvényesítése, valamint Észak- és 
Dél-Korea egyesítésének kérdése ke-
rült előtérbe. A figuratív festménye-
ken a természet apoteózisa, a munká-
sok és a parasztok pozitív ábrázolása 
dominált, szembeállítva az imperia-
lizmus, az amerikanizálódás és a te-
kintélyelvű dél-koreai kormány kriti-
kai megközelítésével. A művészeket 
kommunista szimpatizánsokként és 
az Észak-Koreával való kollaboráció 
vádjával állították bíróság elé, az el-
járást gyakran kínzás, bebörtönzés 

követte. A kilencvenes évek demok-
ratizálódása következtében a mozga-
lom fokozatosan veszített jelentősé-
géből, új irányt vett, és betagozódott 
a posztmodernizmus vonulatába.

Az ezredfordulót követően a koreai 
művészetben a hagyományok köve-
tése mellett – a globalizáció jegyében 
– a nyugati művészet aktuális témái, 
kifejezésmódjai élveznek előnyt. Bár 
a kortárs koreai alkotók nemzetközi 
kitekintése, érdeklődése a külföldi is-
kolák, gyakorlatok, szakmai tapasz-
talatok megszerzése iránt korább-
ra tehető, mára látványos méreteket 
öltött. A művészlétnek a hazai tár-
sadalom által történő elfogadása, ér-
tékelése is más dimenziókba került. 
Régebben a nélkülöző életmóddal 
azonosították, de ma már a harminc 
év alatti korosztály meggazdagodása 
sem ritka.

Feltörekvő piac – boom  
és válság

A kortárs piac kialakulása a kereske-
delmi galériák megjelenésével már 
a hetvenes években megkezdődött, 
de nemzetközi kezdeményezések-
ről, felzárkózási törekvésekről csak 
a nyolcvanas évektől beszélhetünk. 
A koreai kortárs művészet hazai és 
nemzetközi népszerűsítését, szak-
szerű promócióját, marketingjét il-
letően a magántőke mellett az állam 
is tevékeny szerepet vállalt. A külföl-
di kortárs művészet begyűrűzése, 
nemzetközi kiállítások és művészek 
koreai bemutatása nemcsak a helyiek 
igényét ébresztette fel a globális kite-
kintésre és az együttműködésekre, 
de a nemzetközi szakma figyelmét is 
a koreai kortárs művészeti színtér felé 
irányította. Dél-Korea 1986-ban jelent 
meg először a Velencei Biennálén, ezt 
egy évtizeddel később saját nemzeti 
pavilon megnyitása követte a kiállítás 
fő helyszínén, a Giardiniben (a japán 
után ez volt a második ázsiai pavilon).

A nemzetközi nyitás következtében 
az első koreai galériák már a nyolc-
vanas évek közepétől szerepeltek 
olyan jeles külföldi vásárokon, mint 
például az Art Chicago vagy a pári-
zsi FIAC, ahová Dél-Korea 1996-ban 

vendégországként kapott meghívást. 
Az ezredfordulót követően, amikor 
a világ tekintete a kínai művészeten 
kívül Ázsia más színtereire is ráirá-
nyult, intenzív érdeklődés vette kez-
detét a térség kortárs művészete és 
műkereskedelme iránt. Ezt az elmúlt 
egy-másfél évtizedben hatalmas felfu-
tás követte. A dél-koreai művek iránt 
a külföldi aukciókon is megélénkült 
a kereslet, de a szöuli aukciósházak 
eredményei ugyancsak jelentős nö-
vekedésről tettek tanúbizonyságot. 
A fontos nemzetközi szereplések el-
lenére a műtárgyak ára még mindig 
alacsonyabb a kínainál és a japánnál 
– egyebek mellett ezért is népszerűek 
a nemzetközi gyűjtők körében.

A műtárgypiac fejlődését a ked-
vezményes koreai adórendszer is 
ösztönözte, előnyöket biztosítva a 
vállalatok (corporate art) és a magán-
műgyűjtők részére. Ez növelte a vá-
sárlási kedvet, és jelentős kollekciók 
felépítéséhez vezetett. A szenvedély-
re alapuló gyűjtés mellett számot-
tevő a befektetési, spekulatív célú 
„műgyűjtés” is. Ez olyan mérték-
ben hódított, hogy a műtárgyvásár-

lásra létrehozott befektetési alapok 
(például a Seoul Art Fund és a Star 
Fund) hatalmas hozamokat biztosí-
tottak üzletfeleik részére. A szárnya-
lást a 2008–2009-ben bekövetkezett 
globális gazdasági válság és más helyi 
nehézségek torpedózták meg. A mű-
piac ingoványosabb talajra került; 
az adóztatás és egyes nagyvállalatok 
műtárgybeszerzési túlkapásainak 
következményeként időszakos visz-
szaesés történt.

Kortás galériák Szöulban

Az évtizedek során a kortárs galéri-
ák száma – különösen a fővárosban – 
alaposan megnőtt, többszintes kiállí-
tóterek, magángalériák épültek vagy 
költöztek a tradicionális koreai építé-
szet jegyeit mutató épületek (hanok) 
modernizált tereibe; gyakran lakó-
épületekben, irodaházakban is nyi-
tottak bemutatótermeket. Akadt 
olyan eset is, amikor egy irodaház-
nak tervezett épületben közel húsz 
kortárs helyi és egy külföldi galéria (a 
berlini Galerie Michael Schultz) bé-
relt kiállítóteret. A nemzetközi mű-
piaci jelenlét jegyében több koreai 
galéria a világ művészeti központjai-
ban (New York, London, Berlin, Pe-
king, Sanghaj, Hongkong) is megte-
lepedett.

A dél-koreai művészeti színtér, kü-
lönösen a műkereskedelem Szöulban 
koncentrálódik. A számtalan városi 
térrendezés következtében a múzeu-
mok és a köztéri művészet mellett új, 
sajátos karakterű galérianegyedek 
alakultak ki vagy épültek rá a már 
meglevőkre a város több részén, ki-
sebb-nagyobb nonprofit állami vagy 
magánkezdeményezések köré cso-
portosulva. Közöttük is a legnép-
szerűbb a Gyeongbokgung Palota 
(magyar átírásban: Kjongbokkung) 
környéke (Bukchon), főleg a keletről 
szegélyző Samcheong-ro, a „kultú-
rautca” (cultural street). Itt a félszáz 
nonprofit és for-profit galéria mellett 
hangulatos utcák, dombra kapaszko-
dó sikátorok, butikok, kávézók, étter-
mek, tradicionális épületek vonzzák 
a helyi fiatalok hadát és a turistákat. 
Nem véletlen, hogy az Insa-dong ne-
gyed után 1975-ben itt telepedett 
meg a város legidősebb professzioná-
lis kereskedelmi galériája, a Hyundai 
család, pontosabban Park Myung-
ja asszony által 1970-ben alapított 
Hyundai Hwarang (modern művé-
szeti galéria). Ez a kortársak mellett 
neves modern koreai és külföldi mű-
vészeket is képvisel, különös tekin-
tettel a hatvanas–hetvenes évek ma 
nemzetközileg is keresett absztrakt 
alkotóira, akik közül többen itt kezd-
ték hazai és nemzetközi pályafutá-
sukat. Missziójának a hazai műpiac 
fejlesztését, a koreai művészek nem-
zetközi elismertetését és a vezető vá-
sárokon történő szereplését tekinti.

A főváros másik részén, a Gang-
nam kerületben működött a Hyun-
dai Gangnam galéria (2008–2012). 
A DoArt galériát (2002–2007), mely 
a legfrissebb feltörekvő koreai kor-

társakra összpontosított, az alapító 
fia, Do Hyung-Teh hozta létre és ve-
zette. Ma elnökként ő viszi tovább 
a Gallery Hyundai hálózatát, amely 
immár három kiállítótérrel rendel-
kezik. A Hyun-Sook Lee asszony ál-
tal alapított Kukje (1982) (jelentése 
„nemzetközi”) a város egyik veze-
tő galériája, mely ma már három ki-
állítóteret (K1, K2, K3) is működtet 
egyedi architektúrájú beton- és üveg-
épületekben. A Kukje világsztárokat 

Kortárs műkereskedelmi színtér

A globális piac része és formálója

Gangnam városrész, Szöul

KIAF (Korean International Art Fair), modern és kortárs művészeti vásár, Szöul

Yoo Geun-Taek kiállítása a Hyundai Galériában, Szöul
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képvisel Koreában, ezzel lehetőséget 
nyújt hazai megismerésükre. 1988 
óta szerepel nagy méretű standjai-
val nemzetközi vásárokon (ma már 
évente másfél tucaton). Fokozott 
hangsúlyt fektet a nemzetközi kap-
csolatok, együttműködések, projek-
tek szervezésére más külföldi galéri-
ákkal, kurátorokkal és művészekkel. 
A Tina Kim galériával közösen 2002-
ben nyitott kiállítóteret New Yorkban 
(Chelsea), olykor vásárokon is együtt 
szerepelnek. Az 1988-ban alakult 
Hakgojae galéria a régit és az újat kí-
vánja összehangolni, a hagyományos 
szellemiséget modern nyelvezettel 
harmonizálni. Erre vallanak kiállí-
tóterei is, amelyek egy tradicionális 
hanokban és egy modern épületben 
kaptak helyet. A galéria koreai művé-
szeket képvisel a hazai és a nemzet-
közi színtéren, különös tekintettel 
Kínára, ahol 2013 óta Sanghaj egyik 
galérianegyedében is jelen van, így 
mindkét kultúrából származó művé-
szeket mutathat be.

A Park Kyung-mee (a 49. Velencei Bi-
ennálén a dél-koreai pavilon kurátora) 
által alapított PKM galéria az ezredfor-
dulón, 2001-ben nyílt meg Szöul köz-
pontjában, a Sagan-dong kerületben. 
Neves koreai és külföldi művészeket 
képvisel, nagy tereket igénylő kurá-
tori kiállításokat szervez. 2008-ban 
a divatos Cheongdam Fashion Street 
környéken is nyitott egy kiállítóteret. 
Rendszeresen szerepel a nemzetközi 
vásárokon, és Pekingben ugyancsak 
működtet galériát.

A „kultúrautcától” kicsit beljebb, 
kétszintes épületben működő One 

and J. galéria 2005-ben alakult, és 
elsőként fókuszált kifejezetten a fi-
atal koreai alkotókra. Művészei ma 
már meghatározó koreai és nemzet-
közi kiállításokon, gyűjtemények-
ben szerepelnek. A Seoul Auction 
által alapított Print Bakery (2015) 
ismert művészektől kínál limitált 
számú nyomatokat, így a laposabb 
pénztárcájú érdeklődők számára is 
elérhetővé, megszerezhetővé teszi 
a művészetet. A külföldiek közül itt 
talált otthonra Emmanuel Perrotin 
francia galériás (Párizs, New York, 
Hongkong, Tokió) is, programjában 
az általa képviselt francia, japán és 
nemzetközi sztárművészek egyaránt 
megtalálhatók.

A Gyeongbokgung Palota nyugati 
oldalán, a Hyoja-dong történelmi kör-
nyéken a múzeumok és művészrezi-
denciák mellett kisebb, kísérletező 
kedvű és nagyobb, az ismertebb mű-
vészekre fókuszáló kereskedelmi ga-
lériák telepedtek meg. A Leeahn ga-
léria – mely eredetileg Daegu (Tegu) 
városban alakult 2007-ben, ahol je-
lentős befolyást gyakorolt a helyi 

színtérre – 2013-ban nyitott teret 
egy modern szöuli beton-üveg épü-
letben. Üzletpolitikája a standardot 
követi: nemzetközi művészek bemu-
tatása, koreai művészek nemzetközi 
reprezentációja, vásárszerepelések. 
Az Artside galéria (1999) 2010-ben 
költözött a Hyoja-dong környékre. 
Kortárs koreai és kínai művészeket 
képvisel, és – mivel Pekingben is ga-
lériát nyitott – jelentős szerepet tölt be 
a két ország közötti kulturális együtt-
működés terén.

Szöul északi részén, a Bukhansan 
nemzeti park szomszédságában, 
a Pyeongchang-dong gazdag lakó-
negyed villái között is több keres-
kedelmi galéria található a hegyre 
felkapaszkodó utcákon. Közöttük 
is a legrégebben alapított Gana Art 
(1983) nonprofit tevékenysége mel-
lett jelentős kereskedelmi és üzle-
ti tevékenységet is folytat a hazai és 
a nemzetközi piacon, vásárokon. Is-
mert modern és kortárs, valamint 
feltörekvő művészek jelennek meg 
kiállítási programjában a tágas, több-
szintes épületben, ahol kávézó is vár-
ja a látogatókat. Ugyancsak fontos he-
lyet tölt be a köztéri művészet terén, 
szobrok, installációk elhelyezéséhez 
nyújt szakmai tanácsadást. Szintén 
a jelentős kereskedelmi galériák kö-
zött van a környékbeli Sejul, amely 
beérkezett és fiatal alkotókat képvi-
sel, művészeket támogató programo-
kat visz, és a nemzetközi szereplésre 
is hangsúlyt helyez. A Gaain galéria 
(1992) 2005-ben költözött a környék-
re, működése az említett standardot 
követi.

A központi fekvésű Insa-dong kü-
lönösen a turisták által előszeretettel 
látogatott környék: a mellékutcák-
ban, a sikátorokban éttermek, bárok, 
kávézók találhatók, vasárnap pedig 
nemzetközi kirakodóvásár foglalja 
el a főutcát (Insadong-gil). Itt vannak 
a koreai művészetet kínáló igényes 
régiségboltok, amelyek kalligráfiát, 
antikvár könyveket, kerámiát, bú-
tort, szobrokat, festményeket és más 
műtárgyakat ajánlanak az érdeklő-
dőknek. Vannak itt kisebb-nagyobb, 
eltérő kvalitású kortárs kereskedelmi 
galériák is, ismertebb közülük a La 
Mer, a Moro és a Jeon-Gak.

A Han folyótól északra terül el 
a Yongsan kerület, a  külföldiek 
egyik legkedveltebb negyede, ahol 
az Itaewon utca és más szomszédos 
vagy távolabbi utcák környékén több 
nonprofit hely mellett néhány jelentős 
kereskedelmi galéria is megtelepedett. 
Például a The Columns, mely pályáju-
kat megalapozott és kezdő koreai mű-
vészeket mutat be fő kiállítóterében, 
illetve projekttermében. A PYO galéria 
(1981) jeles hazai és külföldi művésze-

ket képvisel a nemzetközi színtéren, 
de új művészek felfedezését is fontos-
nak tartja. A New York-i bázisú, a vilá-
gon 9 kiállítóteret üzemeltető Pace ga-
léria Peking és Hongkong után tavaly 
márciusban Szöulban nyitott kiállító-
teret, ahol több tucatnyi klasszikus és 
sztárművészét tervezi bevezetni a he-
lyi piacra.

A Han folyótól délre, az elegán s, 
márkás üzletektől hemzsegő, gyö-
nyörű épületekkel beépített, külföl-
dön is jól ismert Gangnam ne  gyedben 
a válság előtt számos keres kedelmi 
galéria működött. Azóta jelentős ré-
szük máshova költözött, és inkább 
a nonprofit intézmények maradtak 
itt. A kitartóbbak között van a legré-
gebbiek közül a progresszív művésze-
tet képviselő Park Ryu Sook galéria 
(1983). Rendszeres vásárszereplő, és 
ismert külföldieket hoz a helyi szín-
térre, 2007-ben a Jeju-szigeten is 
nyitott galériát. A Yeh galériát 1978-
ban alapították, majd 1982-ben nyílt 
újra. A Yeh sokat tett a koreai művé-
szet nemzetközi megismertetéséért, 
de a Gangnam-környék művészeti 
törekvései terén is alapozó munkát 
végzett. Az Opera galéria egy fran-
cia galérialánc tagja, amely a világ 
11 városában tart fenn kiállítóteret. 
Ismert sztárokkal, nyugati és ázsiai 
művészekkel foglalkozik.

Gallery Weekend, vásárok, 
aukciók

A helyi galériákat összefogó legnép-
szerűbb rendezvény a  2016-ban 
kezdeményezett Gallery Weekend 
Korea. A kulturális, sport- és turisz-
tikai minisztérium által támogatott 
és a Korea Arts Management Servi-
ce (KAMS) szervezésében sorra ke-
rülő eseményt ősz elején rendezik 
meg. A helyi galériák kiállításain túl 
külföldi kurátorokat, galériásokat és 
műgyűjtőket is meghívnak Koreá-
ba, akik olyan programokon vesznek 
részt, mint a K-ART FAM Tour (szöu-
li VIP-művészeti túra) vagy a K-ART 
Conversation (nemzetközi panelbe-
szélgetések) és egyéb társasági ese-
mények.

Ahol ilyen jelentős számú kortárs 
galéria működik, ott művészeti vá-
sárokban sincs hiány. Az első a ko-
reai galériák által szervezett Korea 
Galleries Art Fair volt, amely 1976-

ban jött létre. A kilencvenes években 
már három vásár működött, az év-
ezred elejétől pedig évente tucatnyi 
különböző ilyen rendezvény szerve-
ződik országszerte. Legjelentősebb 
közülük a szöuli KIAF (Korea Interna-
tional Art Fair), amelyet tavaly tartot-
tak meg 16. alkalommal a COEX Hall 
A és B épületében, ahol közel kétszáz 
koreai és nemzetközi modern és kor-
társ művészeti galéria szerepelt. Ko-
rábban vendégként berlini, indiai, 
mexikói, spanyol, svájci és más or-
szágok galériacsoportjai is kaptak ide 
meghívást. A fő téma mellett speciális 
szekciók (Solo Projects, Highligts), il-

letve meghívott kurátorok által szer-
vezett kiállítások is láthatók. Em-
lítést érdemel még az AHAF (Asia 
Hotel Art Fair) Korea, a Pink Art Fair 
és a MANIF Seoul International Art 
Fair nevű kortárs vásár, melyet 1995-
től a Hangaram Art Museum négy 
szintjén rendeznek.

A műkereskedelmi piac szerves ré-
szeként aukciósházak is létrejöttek 
Koreában, főleg Szöulban. A Gana 
Art kezdeményezésére 1998-ban ala-
kult a Seoul Auction, a legrégebbi, ve-
zető árverezőház Koreában. Évente 
négy aukciót tartanak, antik és mo-
dern koreai, valamint külföldi műtár-
gyak kerülnek náluk kalapács alá. Ma 
már a koreai aukciós piac több mint 
felét birtokolják. A gazdasági válság 
ellenére 2008-ban Hongkongban is 
nyitottak fiókot, ahol az ázsiai mellett 
nyugati művészetet is árvereznek, to-

vábbá fórumot biztosítanak a koreai 
művészet részére. A másik nagy játé-
kos a szintén helyi K Auction, amely 
hasonló profillal működik. Bár ké-
sőbb, 2005-ben nyitott, de szárnyal 
felfelé: ma már a piac közel 40 szá-
zalékát tudhatja magáénak az ország-
ban, és ugyancsak van Hongkongban 
irodája.

A külföldi nagy házak közül elő-
ször – 2006-ban – a Christie’s nyitott 
Koreában, Szöulban fiókot. A vezető 
külföldi árverezőházak irodái a ní-
vós műtárgyak beszerzésére kon-
centrálnak. A Christie’s és riválisa, 
a Sotheby’s 2007 óta szerepelteti ár-
verési tételei között a koreai kortárs 
művészek munkáit európai, amerikai 
és ázsiai aukcióin.

A fővároson kívül

Szöul mellett más nagyobb dél-ko-
reai városok is k iemelt szerepet 
játszanak a helyi műkereskedelmi 
színtéren. Közöttük a legjelentő-
sebb Busan (Puszán). A kikötőváros 
a biennálé mellett kortárs galériahá-
lózattal is rendelkezik, mely jelentős 
részben a Haeundae és a Dalmaji Hill 
(Dalmaji Cultural Street) környéken 
talált otthonra, az utóbbi negyedben 
majd másfél tucat galéria. A város je-
lentősebb kiállítóhelyei közé tartozó 
Kim Jae Sun (1999) cutting-edge ko-
reai és külföldi művészeket képvisel, 
és a nemzetközi színtéren is jelen 
van. Az idm nagy volumenű kereske-
dés, a Johyun (1990) és a Soohohrom 
Busan karrierjüket megalapozott ko-
reai és nemzetközi művészeket for-
galmaz. A Namu (2010) a feltörekvő 
művészeket és a külföldi kapcsola-
tokat részesíti előnyben. A magyar 
galériák által is látogatott Art Busan 
kortárs művészeti vásárt 2012 óta 
rendezik meg a BEXCO Exhibition 
and Convention Center épületében. 

A rendezvény gyorsan növekedett: 
ma már 180 galériát fogad, és tema-
tikus kiállításokat is szervez a szinte 
fesztivállá formálódott esemény ide-
jén, melyből az egész város kiveszi 
a részét.

A másik tartományi város, Gwangju 
(Kvandzsu) ad helyet a Gwangju Bien-
nálénak. Különösen a rendezvény 
megnyitója számít kiemelt esemény-
nek koreai és nemzetközi szakmai 
körökben: olyan jelentős közönséget 
– kurátorokat, kritikusokat, műgyűj-
tőket, művészeti intézmények igaz-
gatóit – vonz a városba, hogy erre 
az alkalomra művészeti vásárt is idő-
zítenek. Az először 2010-ben indult 
Gwangju International Art Fairen 
tavaly már félszáz koreai és 32 kül-
földi galéria volt jelen a Kimdaejung 
Convention Centerben.

BaGyó anna

Gana Art Center, Szöul (Pyeongchang-dong)

PKM Galéria, Szöul (Samcheong-dong)

Kukje Gallery, Szöul (Samcheong-ro)
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Visszatekintés 2017-re

Csernus Tibor – évfordulók, vásárlások 
Két évfordulót is ünnepelhettünk vol-
na 2017-ben: Csernus Tibor, a XX. 
századi magyar festészet kiemelke-
dő, virtuóz festőtehetsége 90 éve szü-
letett, és tíz évvel ezelőtt, 2007-ben 
halt meg. Jelentős megemlékezések 
helyett csak egy szándékában nemes, 
ám árképzésében és választásában vi-
tatható vásárlás híre érkezett.

A Matolcsy György elnökölte Ma-
gyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. ja-
nuár 25-én kelt szerződéssel össz-
értékében 880 ezer euróért, akkori 
árfolyamon körülbelül 270 millió fo-
rintért megvásárolta Csernus hat fest-
ményét. A közbeszerzés a 2013-ban 
indult Értéktár program keretében 
valósult meg, ennek segítségével ke-
rült állami kézbe korábban Tiziano 
Mária gyermekével és Szent Pállal 
című festménye, és az Artpool gyűj-
teménye is. A február 8-i közléssel ki-
adott szerződésről először az Átlát-
szó blogja adott hírt. Az évforduló és 
a felvásárlás lehetőséget ad a Csernus 
életművéről, a műtárgypiac dinami-
kájáról és az állami szerepvállalások 
ellentmondásai ról való elmélkedésre.

Az Értéktár program célkitűzése 
a „külföldre vagy külföldi tulajdon-
ba került magyar vagy külföldi művé-
szek által alkotott, jelentős művésze-
ti értéket képviselő műkincsek minél 
nagyobb hányadának visszaszerzése 
Magyarország számára” – olvasható 
a Jegybank oldalán. Ez a kitétel jelen 
esetben nem teljesül, ugyanis a fest-
ményeket az MNB egy hazai műgyűj-
teményből szerzeményezte, eladójuk 
a borászati és építőipari vállalkozá-
sokban utazó Kreinbacher József Pé-
ter, a Metál Hungária Holding Zrt. ve-
zérigazgatója.

A megvásárolt hat festmény

A szerződés közli a Jegybank által 
megvásárolt hat kép részletes adatait. 
Csernusnak máig nincs életmű-kataló-
gusa, ennek híján beazonosításukhoz 
az 1989-es műcsarnoki retrospektív 
kiállítás katalógusára, a Varga Zsuzsa 
által szerkesztett Csernus-kötetre (He-
likon, 2000) és a műtárgypiaci vásár-
lások regiszterére támaszkodhatunk; 
ezek összességükben is csak az élet-
mű kisebbik részét dokumentálják.

Az MNB a vásárlás indoklásában 
a hat képet „most felbukkant, meg-

lepően egységes kollekció”-ként 
írja le weboldalán, de ez sem telje-
sül maradéktalanul, hiszen a fest-
mények nagyobb része korábbról is-
mert és katalógusban közölt alkotás; 
és az „egységes műtárgycsoport” 
is csak annyiban állja meg a helyét, 
hogy a művek mindegyike az 1980-
as években készült, nagy méretű olaj-
kép, melyek Csernus ezen évtizedre 
jellemző barokkos stílusjegyeket mu-
tató korszakában készültek. A négy 
narratív és egy női aktokat ábrázoló 
kompozíció, valamint egy gyümölcs-
csendélet kiegyenlített válogatásként 
mindazonáltal pontos keresztmet-
szetét adja Csernus barokkizáló stí-
lusban készült munkáinak.

Az elbeszélő képek két mitológiai 
témájú festménye könnyen beazo-
nosítható, mindkét korábbi kötetben 
szerepelnek. A gyermek Erichtonius 
mellett kígyót találó három athé-
ni királylány történetét ábrázoló 
Kekropsz leányai (1985–1986) ko-
rábban Sylvain Staub párizsi magán-
gyűjteményében volt, a feleségszer-
ző futóverseny során egymásra találó 
Atalanta és Hippomenész (1986) a bo-
lognai Galleria Forni tulajdonából ke-
rült közvetlenül vagy közvetve a ma-
gyar műgyűjtőhöz. A régi művészeti 
utalásokat bőségesen felvonultató két 
festmény Ovidius Átváltozások című 

verses elbeszélésgyűjteményéből ve-
szi témájának forrását.

A másik két narratív festmény olyan 
bibliai témákat dolgoz fel, amelyeket 
az életmű visszatérő toposzai között 
tartunk számon. A József és testvérei 
(1987) a nyolcvanas évekbeli alkotói 
periódus talán legismertebb műcso-
portjához tartozik, a három ismert 
változat (József és testvérei I–II–III., 
1986) mellett ez a negyedik verzió kö-
zel egy időben készült variáns. Cser-
nus az Absolom (1987) témájában 
a féltestvére által megerőszakolt, majd 
megaláztatásában ruháját megszag-
gató Támár alakjára összepontosít. 
Támár és Absolom jelenetét Csernus 
két másik kompozícióban is megörö-
kítette, a jelen darab az 1989-es kötet 
szerint még külföldi tulajdonban volt.

A Cím nélkül egy 1987-es, három-
alakos akttanulmány, kompozíciójá-
val a kis méretű, 1984-es Akttanul-
mány állítható párhuzamba, mely 
szintén egy fekvő női alakhoz lehajló 
két ruhátlan nőt ábrázol. A Csendélet 
szilvákkal (1983) az 1970-es évek vé-
gétől festett konyhai csendéletek so-
rába illeszkedik – Csernus gyakran 
örökített meg asztalon lévő gyümöl-
csöket, zöldségeket és más különféle 
étkeket. Az Atalanta, az Absolom és 
a Cím nélküli akttanulmány a pécsi 
Janus Pannonius Múzeumba, a má-
sik három festmény a Szépművésze-
ti Múzeumba kerül letétbe, a művek 
a közönség számára egyelőre nem lát-
hatók.

Csernus nyolcvanas években fes-
tett, barokkos stíluselemeket felvo-
nultató festményei idehaza először 
az 1989-es Műcsarnoki retrospektív 
tárlaton mutatkoztak be, vegyes fo-
gadtatással: virtuozitásuk elkápráz-
tatta nézőit, de a képek barokkizáló 
stílusa sokak számára zavarba ejtő 
volt. Hatásuk elsősorban a fiatalabb 
festőgeneráció számára jelentős, en-
nek ellenére Csernus 1964-es emigrá-
ciójától számított párizsi korszakának 
alkotásai nem épültek be szervesen 
sem a magyar, sem az egyetemes fes-
tészeti kánonba. Idehaza az emigráci-
ót követően évtizedekig nem lehetett 
tőle új munkát látni, a váltás hirtelen 
jött, és megemészthetetlennek bizo-
nyult. Gyökértelensége okán Csernus 
párizsi munkáit Mélyi József – a Moz-
gó Világ 2009. decemberi számába írt 
cikkében – beilleszthetetlennek tartja 
a hazai művészet történetébe. 

Az életmű ezen időszaka az egyete-
mes festészet felől nézve, különösen 
az 1980-as évek posztmodernjének 
neobarokk tendenciái tükrében azon-
ban nem áll izoláltan. Habár a külföl-
di kritikusok és művészettörténészek 
véleménye is ambivalens Csernus mű-
vészetét illetően, kontextusának fel-
fejtésével jelentősége is könnyebben 
meghatározhatóvá válna. Az életmű-
ben a barokkizáló stílus az 1990-es 
évekre forrt ki és vált a személyes esz-
köztár inherens részévé, az ekkor ké-
szült Hogarth-sorozat az életmű leg-
fontosabb együttese.

Irreális, de mennyire?

A köztulajdonba vétel örömén túllép-
ve vitathatatlan, hogy az MNB által 
az összértékében 270 milliós, azaz 
átlagáron darabonként 45 millióért 
felvásárolt festményekért adott vé-
telár erősen túlbecsült. Az Értéktár 
program egyes vásárlásainak elké-
pesztően magas árai már korábban 
is sok vitát kavartak, emlékezzünk 
csak a 2015-ben 4,5 milliárdért meg-
vett Tiziano-Madonnára.

Csernus-művek viszonylag gyak-
ran bukkannak fel aukciókon, a reá-
lis ár megbecsüléséhez van összeha-
sonlítási alapunk. A festő aukciós árait 

figyel ve elsőként azt vesszük észre, 
hogy mára mindegyik korszakának 
képei felbukkannak aukciókon, az itt-
honi szürnaturalista korai művektől 
kezdve az 1980-as évek barokkizáló 
és az 1990-es évek Hogarth-ciklusát 
követő újabb munkái, kisebb vagy 
nagyobb méretű olajfestményei csak-
úgy, mint kis méretű grafikái vagy il-
lusztrációi. Az egyes korszakokból 
származó alkotások árai nem mutat-
nak kiugró eltéréseket, bár biztos be-
fektetésnek sem mondanánk, mert 
az érdekődés Csernus irányában igen 
egyenetlen.

A jegybanki hat festményből egy 
szerepelt korábbi aukción, ez képez-
hette a támpontot a mostani ár kiala-
kításánál, ez azonban nem átlagos, 
hanem meglepetésszerűen magas ár-
nak számított. A Csendélet szilvák-
kal az Erdész és Makláry Galériánál 
2008-ban a kikiáltási ár (28 800 euró, 
akkori árfolyamon 7,5 millió forint) 
majdnem kétszereséért, 13 millióért 
kelt el. A további rekordmagas árakat 
is jellemzően ekkoriban érték el Cser-
nus munkái. Már 2007 őszén, a Virág 
Judit Kortárs Galéria árverésén is ki-

emelkedően magas vételárnak szá-
mított a 10 millió forint az Absolom 
egy másik verziójáért (1987, 60×92 
cm), így a kikiáltási ár dupláját fizet-
ték ki. A következő évben, 2008-ban 
a hagyatékból származó Tengeralatt-
járó (1999, 140×180 cm) szintén Vi-
rág Judit aukcióján 7,5 milliós kikiál-
tási árat követően 11 millióig kúszott 
fel. Rekordárat ért el az 1994-es Piac, 
amely ugyanebben az évben 19,2 mil-
lióért kelt el. A különösen magas árak 
ekkoriban külföldön is megjelentek, 
a Sotheby’s 2008-as amszterdami ár-
verésén az 1973-as, repülős témájú 
Cím nélkült (150×195 cm) a 10–15 
ezer euróra becsül értékéhez képest 
(akkori áron ez 3–4 millió forint volt) 
71 550 euróért (azaz majdnem 17 mil-
lió forintért) ütötték le.

A tíz évvel ezelőtti rekordárak 
egy viszonylag rövid időszakon be-
lül jelentkeztek, de ez az érdeklődés 
Csernus művészete irányában hosz-
szabb távon nem volt fenntartható, 
az azóta eltelt évek aukciói gyakran 
kínáltak olyan tételeket is, amelyek-
re végül licit sem érkezett. Több ilyen 
eset is említhető 2010 környékéről, 
de a legutóbbi példák két évvel ez-
előttiek: 2015-ben a Nagyházi Galé-
riában az 1993-as Mosakodók 7 mil-
liós kikiáltási árral, és ugyanazon 

évben a Kieselbachnál a Szobában 
(avagy Csábítás, 89×100 cm) 4 milli-
ós kikiáltási árral és 5–7 millió közötti 
becsértékkel nem kelt el. Tanulságos 
az 1984-ben festett Akt növényekkel 
(150×180 cm) esete, mivel keletkezési 
ideje, stílusa és mérete szempontjából 
is párhuzamba állítható a jegybanki 
vásárlások hat vásznával. A festmény 
a 2013-ban nagy elánnal beharango-
zott Sotheby’s Contemporary East ár-
verésén szerepelt, amely az első kelet-
európai és orosz kortárs művészeti 
aukció volt. Az aukciósház forintban 
kifejezve 13–19 millió közé saccolta 
a képet, de a remények ellenére nem 
érkezett rá licit. A szakma az érdekte-
lenséget az orosz beárnyékolással ma-
gyarázta, ennél azonban bizonyosan 
több tényező is közrejátszott.

A külföldi aukciókon Csernus még 
életében, a 2000-es évek elején volt 
gyakrabban jelen. A magyar kortárs 
művészet nemzetközi ismertségét fi-
gyelembe véve már az is pozitívum-
ként könyvelhető el, hogy a nagy nem-
zetközi aukciósházak, a Sotheby’s és 
a Christie’s bevette néhány művét. 
Az árakat figyelve mindez csak akkor 

Csernus Tibor: Műterem modellrepülőgéppel, 1972
olaj, vászon, 114×146 cm

Csernus Tibor: Belvedere, 1980
olaj, vászon, 97×130 cm

Csernus Tibor: Mosakodók, 1993
olaj, vászon, 89×100 cm
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tűnik felemás eredménynek, ha a szin-
tén Franciaországba emigrált Reigl Ju-
dit és Hantaï Simon nagyságrendekkel 
magasabb áraival vetjük össze. 

A becsérték kétszeresén, 2 mil-
lió forintnak megfelelő akkori áron 
ütötték le a Sotheby’snél 2004-ben 
az 1987-es Izsák feláldozását. Ha 
árában nem is, de a becsértékhez vi-
szonyítva kimagasló eredmény volt 
ez, ekkoriban ugyanis a leütési árak 
rendre becsértéken belül vagy ese-
tenként az alatt maradtak. Így volt ez 
a Christie’s 2003-as aukcióján is, ahol 
az 1980-as Belvedere (96×130 cm) 
a becsérték felénél is kevesebbért, 650 
ezer forintnak megfelelő összegért 
ment el. E tendenciába illeszkedik 
a Christie’snél 2005-ben eladott két 
másik kép is: a Nyulak (1987, 60×120 
cm) becsértéken belül maradva akko-
ri áron 1,2 millió forintért, az 1997-es 
Autour de William Hogarth a becsér-
ték alatt, másfél millióért kelt el.

A korábbi szélsőségesen magas vé-
telárak és az érdektelenség között 
az utóbbi évek árai pontosabb képet 
adnak a Csernus életműve iránti ér-
deklődés számszerűsíthetőségéről. 
Az utóbbi néhány év tendenciái azt 
mutatják, hogy Csernus műveinek 
árai jellemzően az 5–10 milliós sáv-
ban maradnak; az egy évtizede elért 
kimagaslóan magas árakhoz képest 
az utóbbi pár év árai tehát egyértel-
műen visszaesést mutatnak. 2015-
ben a Kieselbachnál A fonott kosár 
(1979) a 7 milliós kikiáltási árat né-
mileg meghaladva 8,5 millión lett le-
ütve, a Párizsi kávéház a Place Emile 
Goudeau-n (2000) 6 milliós kikiáltá-
si árral és 9–16 millió közti becsér-
tékkel a várakozások alatt maradva 
8 millióért talált vevőre. Tavalyelőtt 

a Kieselbachnál két Csernus-kép is el-
kelt, mindkettőre a becsérték alsó ha-
tárához közelítő leütési árral érkezett 
vevő (Műteremben, 1990, 130×160 
cm, 4,5 millió kikiáltási árral, 5–10 
milliós becsértékkel 6,5 milliós le-
ütés; Műterem modellrepülőgéppel, 
1972, 114×146, 5 milliós kikiáltási ár-
ral, 7,5–12 közti becsértékkel 7,5 mil-
liós leütés).

Mindezt összevetve leszögezhet-
jük, hogy a 2008 környékén jelentke-
ző 10 millió feletti árak alapján akko-
riban egy Csernus-festmény átlagos 
ára 14 millió forint körül mozgott, 
az utóbbi évek fentebb részletezett 

alacsonyabb áraiból számítva az át-
lagár 7,625 millió. Valós értékén tehát 
ma 7–8 milliót érhetnek Csernus fest-
ményei, így elmondható, hogy a jegy-
bank erősen túlárazva, körülbelül 
hatszoros áron vette meg az említett 
festményeket.

Csernus a műtárgypiacon jelenleg 
nem tud Reigl Judit vagy Hantaï el-
adási áraival versenyezni, ezek a mos-
tani árak csak mesterséges árképzés-
ben, a piacot elkerülve valósulhattak 
meg. A reális árak csak aukción való 
megmérettetés során derülhettek 
volna ki. Az állami vásárlás árképzé-
se azért is aggasztó, mert ezzel Cser-

nus életművének értékesítési lehető-
ségeit befolyásolják. Kérdés, hogy ez 
a kieszközölt árnövekedés az aukció-
kon az árak emelkedését vonja-e maga 
után, vagy a vásárlói közöny fog-e in-
kább érvényesülni. Ez utóbbi esetben 
a magángalériák valószínűleg az auk-
cióra bocsátást megkerülve, magánel-
adás formájában találnak majd új ve-
vőket, bizalmasan kezelt árakkal.

Mítosz és láthatóság

Az aukciós árakat a művek kvalitása 
mellett a művész ismertsége, eredeti-
sége, de leginkább aurája és mítosza 
alakítja, ez a tavaly november közepi 
csillagászati árat produkáló, Leonar-
dónak tulajdonított Salvator Mundi 
esetében nagyon jól érzékelhető volt. 
Az emigrációban élő Csernusnak 
a mítoszteremtéshez elég volt a revelá-
cióként ható 1989-es retrospektív mű-
csarnoki kiállítás. A mítosz fenntartá-
sához azonban apparátus kell.

Aligha gondolt arra Csernus, hogy 
életműve utóéletének szempontjából 
nem feltétlen jár jól azzal, hogy évti-
zedeken át magángyűjtők, galériások 
vásárolták fel munkáit. Közgyűjtemé-
nyekben az életmű méretéhez képest 
csekély számú Csernus-alkotás talál-
ható, az is inkább szétszórtan. Emi-
att egyik birtokló intézmény sem érzi 
égető szükségét az életmű egésze fel-
dolgozásának. Csernus két hazai el-
kötelezett támogatója, Makláry Kál-
mán, aki a francia emigrációban élő 
művészek műveinek gondozását vál-
lalta, és a hagyaték egy részét birtokló 
Kovács Gábor-gyűjteményt képviselő 
Kogart az általuk szervezett kiállítá-
sokkal elsősorban a láthatóságra és 
a gyűjtemény cirkulációjára töreked-

nek. A helyzeten a mostani jegybanki 
vásárlás sem javít lényegesen. Ráadá-
sul Csernus feleségének, Sylvester Ka-
talinnak közelmúltbeli halálát köve-
tően a tulajdoni viszonyokban további 
átrendeződés várható.

Csernus művészete az európai kul-
túrában gyökerezik, abból merített 
ihletet, művészetében arra reflektált. 
A Kogart által felvásárolt hagyaték első 
külföldi útja mégsem valamely euró-
pai vagy amerikai városba, hanem 
egyenesen Nyizsnyij Novgorodba ve-
zetett, amit tavaly nyáron a sangha-
ji Liu Haisu Art Museumban történő 
bemutatkozás követett. Félő, hogy itt 
még csak nem is a meghirdetett keleti 
nyitás áll a háttérben, hanem egy új, 
piacképes kereslet felkeltésének igé-
nye a hagyaték egy részének értéke-
sítése céljából. Az orosz és a kínai mű-
kincspiaci kereslet erős; míg fény nem 
derült a személyére, Leonardo emlí-
tett festményének új tulajdonosát is 
ebben a befektetői körben keresték. 

A magyar művészet történetének 
szempontjából a Csernus-életmű to-
vábbi felaprózódása nemkívánatos 
fejlemény lenne, ebből a szempontból 
a jegybanki vásárlás ténye üdvözlen-
dő. Kivetnivalót a többszörös túlára-
zásban és a hazai gyűjteményből való 
vásárlásban találunk. Az Értéktár cél-
jai között a „minél nagyobb hányad-
ban” történő visszaszerzés is szerepel 
– ha tehát a hat vászon reális értéken 
került volna állami kézbe, összesen 
nem több, mint 50 millióért, a fenn-
maradó bő 200 milliós összeg éppen 
elég lett volna Csernus legjelentősebb 
műcsoportjának, a feltehetően még 
mindig külföldi kézben levő Hogarth-
sorozat megvásárlására.
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Csernus Tibor: Párizsi kávéház a Place Emile Goudeau-n, 2000
olaj, vászon, 162×180 cm

©
 K

ie
se

lb
ac

h 
G

al
ér

ia
©

 H
U

N
G

A
R

T

Muerto_02.indd   15 2018.01.26.   16:34



16 2018. február    MŰÉRTŐ

XXI. ÉVFOLYAM – 2. SZÁM

Műkereskedelem

A hozzáférhető adatokból, informá-
ciókból úgy tűnhet, hogy a nemzet-
közi kortárs művészeti szcéna egyik 
legismertebb és legvitatottabb alak-
jának, a még mindig csak 52 éves 
Damien Hirstnek, aki a Young British 
Artists legendás kiállításain robbant 
be a köztudatba, és már 1995-ben át-
vehette a Turner-díjat, az utóbbi év-
tizedben leáldozóban van a csillaga. 
Ehhez a megállapításhoz a legfonto-
sabb – de mint látni fogjuk, az ő ese-
tében igencsak félrevezető – támpon-
tot az árverési eredmények adják. 
Míg Hirst 2008-ban 230 millió dol-
lárral a negyedik legnagyobb aukci-
ós forgalmat realizálta, addig 2016-ra 
ennek kevesebb mint tizedével már 
az első százból is kiszorult. De ha-
sonló következtetésre juthattak azok 
is, akik nem csak az aukciós eredmé-
nyekre hagyatkoztak, és megnézték 
a művészeti szcénára gyakorolt ha-
tást mérni próbáló, az ArtReview ál-
tal évente megjelentetett Power 100-
as rangsort. Ennek Hirst 2005-ben és 
2008-ban – a művészek közül mind-
máig egyedülálló módon kétszer is 
– listavezetője volt, és 2012-ig min-
den évben jó helyezést ért el. Azóta 
viszont egyszer sem fért be az első 
százba. 

Pedig nem tűnt el, és nem is hagy-
ta abba a munkát, s az anyagi ér-
telemben vett siker sem pártolt el 
mellő le, csak épp olyan terepen 
mozgott, amelyet a műtárgypiaci 
megfigyelők radarja kevésbé érzé-
kel. Nem szakított teljesen a hagyo-
mányos műkereskedelemmel, ám 
mind kevésbé kész megadóan alkal-
mazkodni annak hosszú idő alatt ki-
alakított normáihoz. Sokkal inkább 
arra törekszik, hogy mindenki úgy 

táncoljon, ahogy ő fütyül. Megszo-
kott például, hogy az aukciók alapve-
tően a másodlagos forgalmazás csa-
tornái, s a műtermekből legfeljebb 
tesztként kerül egy-egy alkotás köz-
vetlenül kalapács alá. Ám nem így 
az ő esetében! 2008 szeptemberé-
ben történelmet írt azzal, hogy 223 
friss alkotást galériáit megkerülve 
a műterméből egyenesen a Sotheby’s 
londoni show-roomjába szállított; 
a kétnapos aukción valamennyi tétel 
elkelt, s a bevétel meghaladta a 111 
millió fontot. Ez a tízszerese volt 

a kizárólag egy művésznek szentelt 
árverések addigi rekordjának, amit 
viszont nem élő művész állított fel: 
a Sotheby’s New York-i Picasso-auk-
ciója zárult 1993-ban 20 millió dol-
láros, akkori árfolyamon 11,3 millió 
fontos forgalommal.

Galériái persze ettől nem voltak 
boldogok, ekkor kezdett romlani 
a viszony Hirst és Gagosian között, 
ami 2012-ben – igaz, nem végleges – 
szakításukhoz vezetett. Pedig a ne-
ves galériás igazán igyekezett a ked-
vében járni: elválásuk előtt például 

mind a 11 galériájában egyidejűleg 
az ő pötty-képeit mutatta be. 2016 óta 
újra együtt dolgoznak – nehéz lenne 
megmondani, melyiküknek volt na-
gyobb szüksége az újrakezdésre –, 
ám a feltételek nagy részét ma már 
Hirst diktálja. Ezek közül a legfonto-
sabb, hogy galériái – A Gagosian mel-
lett a Whit e Cube-bal is együttműkö-
dik – sem adhatják műveit olcsóbban 
az aukció kon és a gyűjtők egymás 
közti adásvétele során elért áraknál. 
Ebben talán első hallásra nincsen 
semmi különös, de a kortárs művé-
szet nagy sztárjai esetében általában 
más a gyakorlat. A galériás árak rend-
szerint lassabban emelkednek, ám 
a kereslet meghaladja a kínálatot, s 
aki nem jut hozzá a vágyott művek-
hez az inkább elosztó, mint eladó 
szerepet betöltő galériáktól, az rá-
kényszerül a másodlagos piacon, ma-
gasabb áron történő vásárlásra. 

S miközben Hirst elérte, hogy a 
műkereskedelemben javarészt ő 
diktálhasson, az elmúlt évtizedben 
mégis inkább közvetlenül a műter-
méből vagy gondosan megválogatott 
exkluzív helyszíneken zajló kiállítá-
sairól adta el új munkáit. Legutób-

bi ilyen tárlata hosszabb szünet után 
a tavalyi biennáléval párhuzamosan 
volt látható Velencében, François 
Pinault mindkét ottani múzeumá-
ban. A Kincsek a Hihetetlen roncsai-
ból című, 65 millió dollár összkölt-
ségű tárlatot (lásd Műértő, 2017. 
szeptember), melyet sokan, köztük 
Andrew Russeth, az ARTnews társ-
szerkesztője „az elmúlt évtized két-
ségkívül egyik legrosszabb kortárs 
kiállításának” neveztek – a gyűjtők 
valósággal megrohamozták, és a hí-
rek szerint valamennyi tárgy el is 
kelt, összesen több mint 330 millió 
dollárért. 

De mi hajtja a gyűjtőket, ha egy-
szer a művész nyilvános árai visz-
szaesést mutatnak, és a kritikusok 
többsége a velencei tárlatot is a föld-
be döngölte? Erre a kérdésre keres-
te a választ a The New Yorkerben 
tavaly december 6-án megjelent, 
a Hirst-jelenséggel foglalkozó írás 
is, mely a gyűjtőket két nagy cso-
portra osztja: romantikusokra és ci-
nikusokra. Az előbbiek szemében 
a művészek múzsáikat követő alko-
tók, akik számára a piac távoli do-
log, nem is szennyezik be pénzzel 
a kezüket, és várják, hogy a jószemű 

galeristák és gyűjtők felfedezzék 
őket; utóbbiak szerencsés esetben 
anyagilag sem jönnek ki rosszul 
a hobbijukból. A cinikusok ezzel 
szemben egy hazugságokkal és kor-
rupcióval teli világot látnak, benn-
fentes kereskedéssel és nyílt pénz-
mosással, néhány olyan, egymással 
szoros kapcsolatot ápoló művésszel, 
galeristával és gyűjtővel, akik tisz-
tességtelen eszközökkel is befolyá-
solják a piacot, miközben maguk 
milliomosokká lesznek. Hirst mű-
ködése mindkét csoport téziseinek 
cáfolata: a romantikusoké nyíltan 
kommerciális motivációjával; a cini-
kusoké pedig azzal, hogy mára nyil-
vánvalóvá lett: olyanok is százmil-
liókat adnak műveiért, akik valóban 
szeretik azokat, és nemigen érdekli 
őket, hogy haszonnal vagy veszte-
séggel lesznek később értékesíthe-
tők a másodlagos piacon. Azaz nem 
arra kíváncsiak, milyen minősítést 
kap majd Hirst a művészettörténet-
ben, és mennyit érnek munkái évek, 
évtizedek múlva; a művészt a jelen-
ben „fogyasztják”. Ez a fajta megkö-
zelítés általában a luxusfogyasztási 
cikkek beszerzését jellemzi; a je-
lenbeli fogyasztás elsődlegessége, 
az esetleges várható értéknöveke-
dés mint motiváció háttérbe szorulá-
sa miatt az írás ilyen árucikkekként 
tekint Hirst műveire, magára a mű-
vészre pedig mint luxusfogyasztási 

cikkek gyártójára és forgalmazójá-
ra. A „gyártás” szó használata azért 
sem indokolatlan, mert Hirst hatal-
mas műhellyel dolgozik. Ez persze 
már a középkorban sem volt ritka-
ság, és ma sem az, szokatlannak in-
kább az a nyíltság tekinthető, mely-
lyel ő ezt a kérdést kezeli. Felfogása 
szerint a művészi teljesítmény a gon-
dolatban, az elképzelésben ölt testet, 
és nem annak kivitelezésében, ami 
már személyes közreműködése nél-
kül is megvalósítható. 

Hogy Velence tartós impulzust 
ad-e a Hirst művei iránti kereslet új-
bóli erősödésének, ma még nem tud-
ható, de Pinault bizonyosan erre ját-
szik. Hirst pályájának első szakasza 
szorosan kapcsolódott egy kiemelke-
dő jelentőségű műgyűjtőhöz, Charles 
Saatchihoz, mostani szakaszában 
a francia milliárdos töltheti be ezt 
a szerepet. 

Pinault persze nemcsak gyűjtő-
ként, számos Hirst-mű birtokosaként 
profitálhat a művész reneszánszából, 
hanem a Christie’s tulajdonosaként 
is, amennyiben a velencei tárlat ke-
reskedelmi sikere az aukciós piacra is 
visszacsalogatja Hirst munkáit. 

emőd péter

Műalkotás vagy luxusfogyasztási cikk?

A Hirst-jelenség

Teremthet-e precedenst egy rekord?
Leonardo da Vinci utolsó, még 
magánkézben maradt képzőmű-
vészeti alkotása, a Salvator Mundi 
tavaly novemberben – jutalékkal 
együtt – 450 millió dollárért kelt el 
a Christie’s aukciósháznál, jóval töb-
bért, mint amennyit a mester saját 
kezű műveként csak pár éve azono-
sított festményért vártak a hozzáér-
tők: a becsértéke mindössze a negye-
de volt ennek. Az eset, az ár éppen 
olyan felzúdulást okozott a sajtóban 
és a szakmában, mint tavaly nyáron 
Neymar átigazolása a Barcelonából 
a PSG-be: a szupergazdag párizsi 
klub katari tulajdonosa 222 millió 
eurót fizetett a brazil labdarúgóért, 
kétszer annyit, mint a legnagyobb 
összeg, amit korábban játékosért 
fizettek (a francia Pogba egy évvel 
korábban 110 millió eurójába került 
a Manchester Unitednak). Nyilván-
való, hogy egy ilyen összegre reagál 
a piac, a csapatok ezt követően már 
csak jóval drágábban voltak hajlan-
dók értékesíteni sztárjaikat, és azóta 
olyan árak születtek, amelyek ha 
nem is érik el a Neymar-féle rekor-
dot, de erősen közelítenek hozzá.

A nemzetközi műkereskedelem 
jelenleg a „Da Vinci-ár utáni” szaka-
szát éli. A szakértők, szakírók újra-
gondolják, milyen motivációk alap-
ján vásárolhat valaki műtárgyat, és 
milyen érvek mentén lehet becsült 
értéket kialakítani: mostantól vajon 
mi a „sok”, és mi a „kevés”. Ha mara-
dunk a fenti futballpiaci hasonlatnál: 
megéri-e minden pénzért birtokolni 
valakit (vagy valamit), lehet-e már 
önmagában is – további – értéknöve-

lő az, ha valami a legdrágább. És ha 
igen, akkor talán nagyon is megéri 
az adásvétel rekordjellegét hangsú-
lyozni. Így ugyan a műtárgy művé-
szeti értéke háttérbe szorul a piaci 
értékhez képest, de hát ilyen az üz-
let. (A labdarúgó vajon a legjobb lesz 
attól, hogy a legdrágább?) És még 
egy felmerülő probléma: a minden 
korábbi rekordot messze megdöntő 
árral ettől kezdve arányban lesznek 
a következők? Egy Da Vincihez ké-
pest mennyivel lehet olcsóbb egy 
Raffaello? Mostantól Raffaellónak 
(ha lesz a piacon) is biztosan sokkal 
drágábbnak kell lennie, mint az-
előtt?

A magyarországi műkereskedelem 
(miként a labdarúgás) nem tart itt. 
De a kis rekordjaink is elképesztők 
tudnak lenni, és viszonyítási alapul 
szolgálnak a következőknek. Volt, 
hogy Csontváry, máskor Munkácsy, 
Szinyei vagy Gulácsy egy-egy műve 
volt a minden korábbinál legdrágább, 

s időnként hatalmasat lépett előre 
a rekord. Szinyei Merse Pál Parkban 
című festménye úgy kelt el 70 millió 
forintért 1998-ban Kieselbachnál, 
hogy előtte egy 38 millió forintos 
bélyeg volt a legdrágább hazai mű-
tárgy! Most, decemberben nem volt 
ilyen őrült emelkedés, bár számos 
egyéb csúcs megdőlt: a Virág Judit és 
a Kieselbach Galéria két nap alatt 1,5 
milliárd forintról árverezett (vagyis 
ennyi volt a kikiáltási árak összege), 
a Virág Judit Galéria forgalma 1,3 mil-
liárd forint volt, és született számos 
életműrekord, Tihanyitól Aba-Nová-
kig. Tihanyié különösen érdekes, és 
kicsit kapcsolódik is a fenti gondolat-
menethez: az egyik oldalán a párizsi 
Pont Saint Michelt, a másik oldalán 
két aktot (Ádám és Éva) ábrázoló 
vászon 220 millió forintért ment el, 
ami jutalékkal együtt több mint 260 
millió forintjába került a vásárlónak. 
Ám míg a Salvator Mundi vevőjét 
csak pár hét után lehetett azonosí-
tani a nyilvánosság előtt (egy szaúdi 
herceg az illető), addig a Tihanyi-kép 
rögvest nyilvánosság elé lépett műke-
reskedő vevője (az Ernst Galéria) már 
másnap hangsúlyozta, hogy ez az ár 
„paradigmaváltást” hozhat a piacon.

Lehet-e egy Tihanyi mostantól 10 
vagy 30 millió, vagy azonnal kapott 
mind egy szorzószámot? Teremt-
het-e precedenst egy rekord? Hogy 
mennyiben alakítja mindez a jövő-
beni árakat, arra hamarosan választ 
kapunk: abban a pillanatban, ahogy 
az első komolyabb Tihanyi-olajképet 
elindítják egy árverésen.

Gréczi emőKe

Tihanyi Lajos: Pont Saint Michel, 1908 
(hátoldalán: Ádám és Éva) 

olaj, vászon, 55×65 cm

A hónap aukciós műtárgya
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Műkereskedelem

Harmincadik születésnapját ünne-
pelte idén január 17. és 21. között 
a szokásos helyen, a londoni Busi-
ness Design Centre-ben megrende-
zett London Art Fair (LAF). A vásár 
idén is hozta a szokásos formáját: 
az egy nap alatt alig bejárható, öt 
kontinens 131 kiállítója által össze-
állított, a lehető legszélesebb skálá-
jú kínálat tematikus túrákkal és be-
szélgetésekkel egészült ki.

A LAF múzeumi partnere ebben 
az évben rendhagyó módon az Art 

UK (artuk.org) volt: egy, az Egyesült 
Királyságban található nyilvános 
gyűjteményekből építkező digitá-
lis adatbázis. A folyamatosan bővü-
lő virtuális múzeum jelenleg közel 
40 ezer művész több mint 200 ezer 

festményét tartalmazza. Volt tehát 
honnan merítenie annak az öt kor-
társ művésznek (Sonia Boyce, Mat 
Collishaw, Haroon Mirza, Oscar Mu-
rillo, Rose Wylie), akiket erre az al-
kalomra kértek fel, hogy egy általuk 
fontosnak ítélt téma köré csoportosít-
va válasszanak ki öt-öt alkotást. Rose 
Wylie például a „Leaving the Door 
Open” mottó jegyében a képzőművé-
szeti kánon kereteit feszegetve arra 
akarta felhívni a figyelmet, milyen 
sok alkotó reked kívül indokolatla-

nul az értékesnek minősített kategó-
riából. Mindezt többek közt George 
Wallace Jardine Night Moths, és 
Charles Saul Boys Swimming with 
Shark on Coast of Haiti című munká-
ival kívánta demonstrálni.

A kiállítás kurátora egyébként a 
Royal Academy of Art korábbi kiál-
lításokért felelős vezetője, Kathleen 
Soriano volt, aki a tévében jelenleg 
is futó Portrait Artist of the Year ver-
seny egyik zsűritagja, így a szélesebb 
közönség körében is ismert.

A London Art Fair egy másik, Art 
Projects gyűjtőnév alatti részlegében 
a korábbiakkal ellentétben idén már 
nemcsak nézelődni, hanem vásárolni 
is lehetett. A 33 nemzetközi projek-
tet felölelő szekció résztvevői közül 
Pryle Behrman kurátor – jelen cikk 
írójának tartott egyszemélyes tárlat-
vezetése során – az afrikai gyökere-
iből is építkező, jelenleg az Egyesült 
Államokban alkotó, identitásának 
különböző rétegeiből merítő Wole 
Lagunju olajfestményeit emelte ki 
(például a tavaly készült, közel 2×2 
méteres Renaissance-t 1200 fontért); 
illetve Gil Haller több esetben a kö-
zösségi médiában vagy egyéb digitá-
lis közegben megjelenő, legördíthető 
fotókra reflektáló, egymás fölött el-
helyezett, vagy éppen kollázsszerű-
en, a képbe idegen testként beéke-
lődő fragmentummal elválasztott 
dupla képeit.

A normál kiállítótérben helyet ka-
pott barcelonai Victor Lope galé-
ria a tavalyi sikerre való tekintettel 
idén is elsősorban Gustavo Díaz Sosa 
munkáira épített. A veteránnak szá-
mító londoni Gilden’s Art Gallery 
szinte kizárólag a legnagyobb ne-
vektől hozott alkotásokat, és majd-
nem csak printeket: Henry Moore, 
Kandinszkij, Picasso, Hockney, Dalí, 
Francis Bacon, Gerhard Richter mű-
veit. Nekik köszönhetően a vásáron 

egy eredeti Hockney-t már 3300 fon-
tért, egy Francis Bacon-alkotást pedig 
már 13 800 fontért be lehetett szerez-
ni. Ezen a standon állították ki a LAF 
egyik érdekességét: a konyhaabrosz-
ra nyomott Miró-művet, mely a kávé-
házak világát, a bohém művészlétet 
hivatott szimbolizálni a nem szokvá-
nyos médiummal. (The Lady Playing 
Chekers, 1969, szignált és számozott 
litográfia kockás terítőn, 85×60,5 
cm, 4800 font).

A kezdő, i l lető leg vékonyabb 
pénztárcával rendelkező gyűjtők 
már 500 font alatt tudtak akvarellké-
peket vásárolni – többek közt a már 
említett Wole Lagunjutól –; de Paul 
Feiler színes krétával készült művei 
közül a kisebb méretűekhez is hoz-
zá lehetett jutni 1000 font körüli ösz-
szegekért.

A legdrágább portékák közt Alan 
Davie Hiding Place of the Dragon 
című munkáját érdemes megemlí-
teni, amelyet 245 ezer fontért árul-

tak; de impozáns darabja volt a kíná-
latnak a Long & Ryle galéria standján 
John Monks 60 ezer fontért megvásá-
rolható, egész falat betöltő (211×275 
cm) Set piece című alkotása.

A vásáron Alan Davie volt a leg-
inkább felülprezentált művész, 
munkáival több standon, különbö-
ző árfekvésekben lehetett találkoz-
ni: százezres olajképei mellett egy 
gouache-sal készült munkáját példá-
ul – Crazy Horse No. 2 – már 6500 
fontért el lehetett hozni. 

A London Art Fairen idén is több 
díjat osztottak ki. A 2500 fonttal járó 
Art Project művészeti elismerést 
a kurd Nilbar Güres vihette haza, 
akit a berlini Tanja Wagner galéria 
képviselt. Güres munkáiban (Head 
Standing Totem, Frozen Zebra, Jum-
ping Bed) egyebek közt a sztereotípi-
ákból és a sokféle kulturális megha-
tározottságból kitörni szándékozó 
művészi magatartást díjazták.

FeKete-tóth eszter

A tavaly december 7. és 10. között 
megrendezett Art Basel Miami Beach 
modern és kortárs művészeti vásár 
az előzetes időjárási katasztrófák el-
lenére is jól sikerült. A Miami Beach 
Convention Centerben immár 16. al-
kalommal sorra került eseményre 82 
ezer látogató érkezett, és az eladások 
is szépen alakultak. A hurrikánok 
ugyan hagytak nyomot a környéken, 
de a vásár területének átépítése után 
a kiállítótér 10 százalékkal megnőtt, 
így nemcsak a galériák standjai lettek 
nagyobbak, hanem szélesebb sétáló- 
és pihenőterek nyíltak, s a kávézók, 
éttermek is tágasabbak lettek.

A vásáron szereplő 268 galéria fele 
amerikai volt, de az idén is sokan ér-
keztek Latin-Amerikából, Európából, 
Ázsiából és Afrikából. A Galleries 
szekció 198 kiállítót számlált. A mű-
fajok sokszínűsége mellett a temati-
kát az aktuális amerikai és globális 
társadalmi problémák – a szexuális 
zaklatás, a faji/nemi megkülönböz-
tetés, az ökológia és politika – idősze-
rű kérdései jellemezték.

Az ír-amerikai Máiréad Delaney 
például egy farmernadrágos, fehér 
trikóba öltözött nőt ültetett a föld-
re a Fergus McCaffrey galéria (New 
York) standján. Az élő modell széttárt 
lábai alkotta háromszög alakú teret 
mindennap friss betonnal töltötte ki, 
amit a talpaknál deszkával zárt le. 
Az Alison Jacques Gallery (London) 
a feminista művészek úttörőjeként 
ismert amerikai Hannah Wilkétől 
(1940–1993) több hetvenes évek-
beli munkát is eladott félmillió dol-
lár körüli árakon. Az amerikai Josh 
Smith 55 darabból álló képsorozata 

a Xavier Hufkens galéria (Brüsszel) 
standján ökológiai katasztrófákat idé-
zett meg: munkáin a színes, pálmafás 
tengerparti jelenetek közé halálfejek 
és csontvázak ékelődtek. A Galerie 
Eva Presenhuber (Zürich, New York) 
falak nélküli kiállítóterét a népszerű 
svájci Ugo Rondinone alumíniumból 
készült, nagy méretű, „kiszáradt” 
olajfája és kisebb, színesre festett to-
temszobrai töltötték ki. Az amerikai 
Nate Lowman a Maccarone galéria 
(New York, Los Angeles) standján 
a Harvey, Irma és Maria névre keresz-
telt hurrikánok örvénylését szimbo-
lizáló, energikus festményeivel hívta 
fel magára a közönség figyelmét.

Igen jó áron keltek el a munkák. 
A világ több nagyvárosában is je-
len lévő Pace Gallery 3 millió dollá-
rért értékesítette a japán Yoshitomo 
Nara Y oung Mother (2012) című 
festményét. A Paul Kasmin Gallery 
(New York) standján az amerikai Lee 
Krasner Sun Woman (1957) című 
nagy méretű műve 7 millió dollá-
rért cserélt gazdát. A vásár nyitónap-
ján a Hauser & Wirth galéria (Lon-
don, Los Angeles) az amerikai Bruce 
Nauman 1989-es, Untit led (Two 
Wolves, Two Deer) című, purhabból 
és acélból készült lebegő installáció-
ját 9,5 millió dollárért adta el.

A főszekció, azaz a Galleries mel-
lett a legnépesebbnek a Nova bizo-
nyult: itt 29 galéria szerepelt, ame-

lyek legfeljebb három művésztől 
állíthattak ki, méghozzá kizárólag 
az elmúlt három évben készült alko-
tásokat. Ide a tokiói Takuro Someya 
Contemporary Art a japán Kenjiro 
Okazaki spaklival felvitt olajfest-
ményeit hozta el. A Thomas Erben 
Gallery (New York) az amerikai Dona 
Nelson absztrakt és Jackie Gendel fi-
guratív festményeit tette a falakra. 
A David Lewis Gallery (New York) 
az amerikai Dawn Kasper világító 
izzókból és hangszerekből álló ins-
tallációját, Lucy Dodd a standon ke-

resztbe állított, erőteljes rituális kisu-
gárzású festményét mutatta be. 

A Kabinett-részleg 25 standján ku-
rátori rendezésben tematikus művé-
szettörténeti tárlatok és karrierjüket 
építő potenciális sztárok kiállítá-
sai várták az érdeklődőket. A König 
Galerie (Berlin, London) Ausztria 
egyik legismertebb pop art művésze, 
Kiki Kogelnik neonszínű figuratív 
alkotásait és papírmunkáit mutatta 
be. A New York-i Lehmann Maupin 
az amerikai Ashley Bickerton ökoló-
giai témájú táblaképeit hozta el, me-

lyek a tájképfestészet határait kérdő-
jelezik meg.

A Survey 16, XX. századi művészet-
történeti projektet tartalmazott. A Sao 
Pauló-i Galeria Jaqueline Martins 
a brazil videoművészet úttörőjének, 
Letícia Parentének (1930–1991) mun-
káit állította ki, aki a biopolitikai erők 
kontextusában értelmezett emberi 
testet, valamint az otthon tereit vizs-
gálta a hetvenes évekből származó 
kollázs-, papír- és videomunkáin ke-
resztül. A valenciai Espaivisor a chi-
lei Carlos Leppe fotósorozatait mutatta 
be, melyek a diktátor Pinochet elnök 
hatalmi ciklusa idején dokumentálták 
a demokratikus ellenzék alakulását, 
a rendszerváltás előkészületeit. 

A Positions szekcióban különösebb 
megkötések nélkül állított ki 14 galé-
ria; az Edition gyűjtőnév alatt 13 ga-
léria mutatott be sokszorosított nyo-
matokat vagy tárgyakat. 

Kültéren, a közeli Collins park-
ban, a Bass Museum of Art előtt kap-
tak helyet a Public részleg alkotásai, 
melyeket Philipp Kaiser kurátor vá-
logatott vagy hagyott jóvá. Kaiser 
a helyspecifikus munkákat része-
sítette előnyben, köztük a szobrok 
mellett installációk, videoművészeti 
vagy hangzó munkák szerepeltek. 
Érdemes megemlíteni a  bogotái 
Instituto de Visión fiatal chilei művé-
sze, Manuela Viera-Gallo Domestic 
Violence: Morir Matando (2009) 
című installációját, mely kötelekkel 
egymáshoz rögzített, darabokra tört 
kerámiatányérok vasvázra lógatott 
együttesével fogalmazza meg a pri-
vát terekben elkövetett erőszakot. 

BaGyó anna

London Art Fair 

Miró konyhaabroszon

Art Basel Miami Beach

Társadalomtudatos tematika

Manuela Viera-Gallo: Domestic Violence: Morir Matando, 2009

Nilbar Güres: Head Standing Totem, 2014
c-print, 100×150 cm

Yingmei Duan: Nine Holes, 1995 
fotó, 100x148 cm
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Tárgyvilág – Árverés

Dorotheum, Bécs – 2017

Schiele a csúcson

Ketterer Kunst, München – 2017

Fél szeletek, fél tehenek

A rangidős osztrák aukciósház ne-
gyedévenkénti „nagyheteiről” tavaly 
rendre tudósítottunk, így a 2017-es év 
rekorderei jórészt ismertek olvasóink 
előtt. Lapunk terjedelmi korlátai mi-
att azonban néhány jelentős leütés ki-
maradt, így ezekről most összefoglaló 
cikkünkben adunk számot. 

Az április végi licitálások nyo-
mán részletesen írtunk két szenzá-
cióról. Az egyik a ház specialitása, 
azaz a régi mesterek kategóriájá-
ban született: a firenzei kora rene-
szánsz festője, Apollonio di Giovanni 
A pharszaloszi csata című, XV. század 
közepén készült panorámaképe becs-
értéke fölött, 674 ezer euróért cserélt 
gazdát. A másik a XIX. századi festé-
szet jeles bajor képviselői, Karl Theo-
dor von Piloty és Franz Adam 1853-as 
közös munkája, az Erzsébet osztrák 
császárné menyasszonyként lovon 
Possenhofenben című festmény volt. 
A kép Ferenc József haláláig az ural-
kodó hálószobája falán függött, majd 
Habsburg magántulajdonból tűnt el 
a nyilvánosság elől. Mostani felbuk-
kanása érthető érdeklődést keltett, 
amit a 300–350 ezer eurós becsérté-
két messze túlszárnyaló 1,54 milliós 
leütési ára illusztrált.

A május végi rendezvénysorozatról 
viszont nem számoltunk be. Pedig ek-
kor a kortársak közt a Velencében élt 
Emilio Vedova Tensione, N 4 V (1959) 
című, európai magángyűjteményből 
érkezett kétméteres absztrakt mun-
kája – világrekordként – becsértéke 
ötszörösét hozta: a kalapács 792 500 
eurónál koppant. Ezen a licitáláson 
egyébként a Dorotheum tovább erősí-
tette nemzetközi pozícióit az informel 
terén éppúgy, mint a CoBrA csoport 
tagjainak népszerűsítésében. 

Az október második felében le-
zajlott őszi ciklusról beszámoltunk, 
ami nemcsak az elmaradt csúcsárak 
szempontjából volt érdekes, hanem 
a váratlan minőségi felfedezések mi-
att, amelyek a régi mesterektől és 

XIX. századi kollegáiktól a bútoro-
kon és a szobrokon át a vegyes régi-
ségekig, valamint az iparművészetig 
terjedő széles skálán mozogtak.

Ausztria-szerte minden idők eddigi 
legmagasabb aukciós leütését novem-
ber végén a szezonzáró árverési soro-
zat hozta, amely a modernektől a kor-
társakig ívelt. Nem véletlenül került 
a katalógus borítójára az avantgárd 
kategóriában – a licitáláson pedig 
a lista legelejére – Egon Schiele Fekvő 
nő (1917) című, gouache-festékkel és 
fekete ceruzával papírra készített ta-
nulmánya. A művész ekkoriban több-
nyire lenge alsóneműben ábrázolta fe-
leségét, a szőke Edith-et vagy annak 
nővérét, a sötét hajú Adele Harmsot. 
Stilizáltan rajzolta meg arcvonása-
ikat, és frizurájukat egyformán vö-
rösre festette; számára nem is a port-
ré, inkább a beállítás volt a lényeges. 
Az 1930-as évektől salzburgi magán-
gyűjteményben őrzött rajzot 700 ezer 
és 1,2 millió közé becsülték, végül or-
szágos rekordot hozva, ennek három-
szorosáért, 2,34 millió euróért adták 
el. Messze mögötte – 442 200 eurón 
– végzett a második helyezett, Emil 
Filla Gondolkodó lány (1933) című, 
erősen Picassóra emlékeztető mun-
kája. Hasonló leütéseket hozott a kor-
társaknál a CoBrA-tag svéd Asger Jorn 
Brokigt brak – Patchy quarrel (1964) 
című expresszív vászna (466 600 
euró); a német Martin Kippenberger 
cím nélküli, 1996-as, egy lámpavas-
nak támaszkodó és egy őslényemb-
rió-szerű figurát ábrázoló olajképe 
(430 742 euró); illetve az olasz Paolo 
Scheggi Zone riflesse (1964) című ko-
baltkék, háromrétegű vászonreliefje 
(405 600 euró).

W. i.

A bajor árverési ház eddigi legjobb eredményei közt köny-
velhette el tavalyi 49 millió eurós bevételét. A csúcsleütések 
közt két tétel is messze túllépte a milliós határt. Az egyik 
még az első félévben Max Beckmann Chateau d’If (1938) 
című posztexpresszionista vászna volt, amely becsértékét 
duplázva jutott 1 millió 687 ezer euróig; a másik rekord vi-
szont az év végi aukciós sorozaton született: a XX. száza-
di Ernst Wilhelm Nay Szeletek és fél szeletek (1955) című 
absztrakt köríves olajképe kikiáltási árát megtízszerezve 
2 millió 312 ezer eurós leütéssel a művész által eddig világ-
szerte elért legjobb eredményt hozta.

Az összbevételből a klasszikus avantgárd, valamint 
az 1945 utáni és a kortárs művészet 41,3 millió eurót 
tudhatott magáénak: ez a tavalyi hasonló teljesítmény-
hez képest 4,7 milliós növekedést jelent. A legjobb tíz 
eredmény harmadik leütése ugyancsak az év első felé-
ben született: Georg Baselitz Két fél tehén (1968) című 
groteszk kompozíciója 900 ezer euróig jutott. Ezt követ-
te a világszerte legfelkapottabb kortárs német művész, 
Gerhard Richter Vörös-kék-sárga (1973) című munkája 
750 ezer euróval. Év végi meglepetés volt viszont a máig 
töretlen népszerűségű expresszionista csoport, a Blauer 
Reiter egyik legjelentősebb képviselője, Franz Marc 
„védjegy”-motívumát ábrázoló munkájának felbukka-
nása. A Két ló, kékeszöld (1911) című vegyes technikájú, 
eredetileg a művész vázlatfüzetéből származó arasznyi 
grafika volt az alapötlete a művész Kék ló I. (1911) című 
vásznának, mely manapság a mücheni Lenbachhaus 
egyik büszkesége. Szintén ebből a grafikából indult a 
Kék lovak tornya (1913) című olajfestményének ötlete, 
amely mű azonban nyomtalanul eltűnt, mindmáig lap-
pang. Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy a 
Münchener Neue Sezession 1916-os tárlatán vásárolt és 
azóta frankfurti családi tulajdonban rejtőzött, szóban 

for  gó kis kartonlap viszonylag szerény, mindössze 190 
ezer eurós becsértékéről 775 ezer eurós csúcsárig jutott. 

A budapesti szereplései révén nálunk is jól ismert Günt-
her Uecker deszkalapra feszített vászonalapra vert vasszö-
gekkel operáló műveiből most a fél négyzetméteres, lírai 
fény–árnyék térhatást elérő Fehér mező (1965) című mun-
ka ért el szép eredményt: 180 ezerről indulva 650 ezer 
eurón végzett. Egy hasonló méretű Oskar Kokoschka-
alkotás, a közkedvelt metropolisz-sorozat Hamburg III. 
(1961) című expresszív panorámája szintén meghárom-
szorozta becsült értékét, s így 587 500 eurót hozott.

A rekordárak mellett száznál több licit végződött 100 ezer 
euró fölött, ami a kínálat magas színvonalának és a beadók 
és a vásárlók nemzetközi összetételének tudható be.

WaGner istvÁn

A gyújtó-fa

Könnyen kihúzhatjuk  
Az emberiség történelmének legjelentősebb találmányai közé sorolhat-
juk az apró gyújtó-fát, azaz a gyufát, melyet több mint 190 esztendeje 
találtak fel – és amelyet 60 éve gyűjtünk.

A tárgy bonyolult, szerteágazó és kalandos történetének egyik fon-
tos állomása az angliai Stockton-on-Teeshez kötődik. A helyi patikus, 
John Walker szabadidejét kémiai kísérletezéssel töltötte. Ennek egyik 
kézzelfogható eredményeképp 1827-ben kidolgozta a fapálcikára felvitt 
éghető vegyszeren alapuló dörzsgyújtót. Ezt először saját gyógyszertá-
rában árusította, de kisebb mennyiségben a szomszédos városkákba 
is jutott belőle. Walker szabadalmaztatásra azért nem gondolt, mert 
a meggyulladó vegyszerből kisebb darabok könnyen leváltak a pálcák-
ról, és így nemcsak rossz szagúak, de még tűzveszélyesek is voltak. 
Walker visszavonulását és halálát követően utóda, Sir Isaac Holden 
lépett örökébe, aki a gyufát magától értetődő természetességgel for-
galmazta a saját nevén. Ezzel elkezdődött a szerencsétlen sorsú, el 
nem ismert feltalálók, a rajtuk meggazdagodó gyártók, kereskedők, 
félreértések és téves adatok közzétételének hosszú, máig tartó soroza-
ta. Jellemző, hogy a 150 éves jubileumra 1977-ben Stocktonban emelt 
szoborról az ezredfordulón kiderült, hogy a mintájául szolgáló metszet 
Walker névrokonát ábrázolja!

A tárgy történetében előfordul szívhez szóló világirodalmi alapmű 
– Andersen kis gyufaáruslánya – és magyar feltaláló is. A zajtalanul és 
robbanásmentesen meggyulladó gyufát a Bécsben tanuló magyar kémi-
kusnak, Irinyi Jánosnak sikerült előállítania és 1836-ban szabadalmaz-
tatnia. Arról még nem egyeztek meg a történészek, hogy a Rómer István 
bécsi gyáros által Irinyinek fizetett szabadalommegváltási díj sok volt-e, 
avagy kevés. Mindenesetre tény, hogy Irinyi németországi tanulmányai-
nak költségét fedezte a Rómertől kapott pénzből. A jó üzleti érzékkel 
rendelkező, kreatív előállító a következő években az összeg sokszorosát 
kereste meg, mivel a gyufa az élet szinte nélkülözhetetlen kellékévé vált.

Gyermekkorunkban csodálkozva néztük az amerikai westernfilmek 
azon jeleneteit, amelyekben a marcona főhős kerítésen, ajtón, vagy ép-
pen a csizmatalpán meggyújtott gyufaszálhoz érintette cigarettáját. Utá-
noznunk több okból sem sikerült, legfőképpen azért, mert az Egyesült 
Államokban 1898-tól forgalmazott, mindenen fellobbantható gyufához 
képest Európában az a változat terjedt el, amit a doboz szélén lévő fe-
lülethez kell dörzsölni. A gyufatörténet hullámvölgyei közül meg kell 
említeni J. W. Döbereiner öngyújtójának megjelenését, elterjedését és 
az I. világháború idején játszott fontos szerepét. Ebben a vetélkedésben 
a gyufa a II. világháború végén „egyenlített”. Idősebb rokonok gyakran 
mesélik, hogy az erre járó hadseregek katonái előszeretettel érdeklődtek 
az időmérőkön túl a tűzszerszámok, így a gyufa iránt is.

A kis dobozba vagy „levélbe” csomagolt hasáb, esetleg ellapított tég-
latest alakú fapálcikák a XXI. században sem vesztették el teljesen nép-
szerűségüket. Ugyan 1930-ban az osztrák Ferdinand Ringe, majd négy 
évvel később a Földi Zoltán–Király Rudolf feltalálópáros is kidolgozta 
a többször használatos örökgyufát, de ennek gyártása valahogy mindig 
nehézségekbe ütközött. A skatulya 1953-ban vált világviszonylatban 
is mértékadó méretjelzővé, amikor forgalomba került az angol Lesney 
Products első, kis méretű Matchbox (azaz gyufásdoboz) márkanevű 
játékautója.

A használókon túl pedig megjelentek a gyűjtők, akiknek egyik fele 
a különböző célokra és méretekben megjelent teljes termékért, míg má-
sik része a csomagolás töredékét jelentő, különböző céllal és színvonalon 
elkészített reklám-, vagy éppen propagandaüzenetet hordozó címkéért 
rajong. Az 1950-es évek végének Magyarországán egyre többen kezdtek 
gyűjteni különböző, nem feltétlenül anyagi értékkel bíró tárgyakat. Így 
került előtérbe a papírrégiségek között a képes levelezőlap–papírszalvé-
ta–gyufacímke trió. (Ehhez még hozzátehetnénk a bélyeget is, bár ott 
az alacsony érték nem feltétlenül jellemző.) A hazai gyűjtés II. világhá-
ború utáni életre kelésének 1958. január 24. az egyik markáns dátuma: 
ekkor nyílt meg a dorogi József Attila Művelődési Ház „Ki mit gyűjt” 
klubjának rendezésében az első gyufacímke-kiállítás. 

Fejér zoLtÁn

Svájci miniatűr fényképezőgép méretét jelző magyar gyufásdoboz
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Georg Baselitz: Két fél tehén, 1968 
olaj, vászon, 130×160 cm

Martin Kippenberger: Cím nélkül, 1996
 olaj, vászon, 120×120 cm
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Asger Jorn: Brokigt brak – Patchy quarrel
olaj, vászon, 140×103,5 cm, 1964
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Árverés

Eddig sohasem látott év végi hajrá 
zajlott le a könyvárverések piacán. 
November végétől karácsonyig a Né-
metvölgyi, a Honterus, a Központi, 
a Studio, a Mike és Társa – ez utóbbi 
három szereplő kétszer is –, az Opera, 
a Múzeum, a Krisztina, az Abaúj an-
tikvárium valamint az Árverés 90 Bt., 
továbbá az esztergomi Laskai Osvát és 
a debreceni Crystal rendezett aukciót. 

A kikiáltási árhoz viszonyítva több 
meglepően magas leütés is született 
a Laskai Osvát antikvárium esz-
tergomi rendezvényén. A Balbi Ador-
ján egyetemes földrajza a művelt 
közönség számára című (Nagybecs-
kerek, 1893–1903) ötkötetes mun-
ka, melyet Czirbusz Géza dolgozott 
át, csak 1995-ben bukkant fel először 
aukción, akkor 38 ezer forintot ad-
tak érte. Most 240 ezerig küzdött egy 

helyszíni licitáló egy telefonossal, s 
az előbbi nyert. A Nyilaskeresztes Párt 
országos ifjúsági és propagandaveze-
tője, az újságíró Csonka Emil Szálasi 
Ferenc országjárása című (Budapest, 
1944) kötete csak 8 ezerről indult, de 
egy interneten licitálónak 150 ezer fo-
rintot is megért. Günther A. és Grimm 
V. Magyar czimertár című (Pest, 1849) 
négy táblán 100, kézzel színezett cí-
mert tartalmazó munkája 12 ezerről 
indulva 130 ezer forintért ment to-
vább. Gross Arnold A kék álmok vá-
rosa című (1992) szignált, színezett 
rézkarcáért, mely 20 ezerről indult, 
160 ezer forintot adtak. Somogyi Csiz-
madia Sándor Dentu Mogerek, vagy 
a’ Magyaroknak Őselei című (Budán, 
1826) ritka őstörténeti művéhez 260 
ezer forintért lehetett hozzájutni. 

A Honterus antikváriumnál ha-
mar megszületett az aukció rekordle-
ütése. Auguste de Choiseul-Gouffier 
francia diplomata, akadémikus Görög-
országban tett utazását örökítette meg 
Voyage pittoresque de la Grece című 
(Paris, 1782–1822) háromkötetes 
munkájában, melynek 1782-ben meg-
jelent első kötetét értékesítették 600 
ezer forintos kikiáltási áron. Az indu-
ló árhoz viszonyítva meglepően ma-
gas leütések születtek a kézirat-, fotó- 
és plakátblokkban. Ferenc Ferdinánd 
főherceg saját kezűleg szignált leve-
le a Magyar Földrajzi Társaság elnö-
ke részére (1895. április 21.) 20 ezres 
kezdés után 100 ezer forintért cserélt 
gazdát. Az aukció leghosszabb licit-
versenyét egy fényképalbum hozta: 
az erdélyi arisztokrata Bánffy, Beth-
len, Bornemisza, Degenfeld, Ester-
házy, Fogolyán, Huszár, Komáromy, 
Kendeffy, Mikó, Rhédey, Teleki, 
Toldalagi és Wesselényi családok tag-

jainak 25, XIX. századi fotóját tartal-
mazó kötet 30 ezertől meg sem állt 
400 ezer forintig. 

Nem szűnik a dedikált Radnóti-
kiadások áradata. Itt az Újhold című 
(Szeged, 1935) verseskötetét vitték el 
330 ezer forintért. A vadászati blokk 
legértékesebb tételéhez, Az állatvilág 
csodái című (Pest, 1856), 12 színezett 
acélmetszetet tartalmazó tételhez jó 
áron, 90 ezer forintért jutott hozzá 
szerencsés vevője. 

A Studio antikvárium megle-
petésre két aukciót is rendezett az év 
végén. A bibliofil, szép kötésű köte-
tek az esetek többségében rekord-
leütéseket hoztak. Madarász Gyula 
Magyarország madarai című (Buda-
pest, 1899–1903), félmaroquin kö-
tésű művének első kiadása 300 ezer 
forintért ment tovább. Werbőczy Ist-
ván Magyar és Erdély Országnak tör-
vény könyve című (Bártfa, 1643), hí-
res jogi alapművének itt aukcionált 
példánya pótolt címlappal és a végén 
lévő öt számozatlan levél hiányával 
került kalapács alá, de ritkasága mi-
att így is megért valakinek 480 ezer 
forintot. Katona József Bánk-bán című 
(Pesten, 1821) drámájának első kiadá-
sa fehér hollónak számít árveréseken, 
fizettek is érte 550 ezer forintot. Ka-
lapács alá került a Magyar történeti 
életrajzok sorozatának utolsó, legrit-
kább kötete is: Bodnár István–Gár-
donyi Albert Bezerédj István című 
(Budapest, 1918–1920), kétkötetes 
munkájáért 340 ezer forintot adtak. 
Pulszky Károly–Radisics Jenő Az öt-
vösség remekei a Magyar Történeti 
Ötvösműkiállításon című (Budapest, 
1885), kétkötetes munkájának meg-
szerzése hozta a nap leghosszabb li-
citversenyét: 240 ezres kikiáltás után 
végül 950 ezer forintnál koppant a ka-
lapács. Herman Ottó A magyar pászto-
rok nyelvkincse című (Budapest, 1914) 
kötetének luxuskiadása is 360 ezer fo-
rintos rekordleütést hozott. 

Az egymillió feletti leütések Rad-
nóti Miklós kézirataival kezdődtek. 
Gerard de Nerval Ábrándozás című 
versének saját kezű, tintával írt, híres, 
sokszor idézett műfordítása (Budapes-
ten, 1943) itt eredeti kéziratával szere-
pelt, és 1,3 millió, az Ó, régi börtönök 
nyugalma című (Budapesten, 1944. 
március 27.) versének tintával írt saját 
kezű, aláírt kézirata 2 millió forintot 
ért. Csokonai Vitéz Mihály Lilla. Érzé-
keny dalok III. könyvben című (Nagy-
Váradon, 1805) kötete a magyar iro-
dalom egyik legritkább első kiadása. 
Rendre megkétszerezi-megháromszo-
rozza kikiáltási árát, ahogy történt ez 
az ÁKV 1970-es aukcióján – az induló 
800 helyett 2200 forintért kelt el –, és 
most is, amikor 400 ezerről 1,1 millió 
forintig jutott. 

Sokan fogadtak volna arra, hogy 
a Központi antikvárium nem múl-
ja felül tavasszal elért 11, egymillió 
forint feletti leütési eredményét. Ám 
csalatkozniuk kellett, mivel az ősz 
végi nagyárverésen 12 született. 
Már az aukció kezdetén megszüle-
tett a rekordlicit: történelmi és műve-
lődéstörténeti szempontból is párat-
lan kollekcióként került kalapács alá 
az Andrássy-kormánnyal kapcsola-
tos dokumentumgyűjtemény (1867–
1878), mely a kormány minden tag-
jától egy-egy, saját kézjeggyel ellátott 
iratot és egy – a kormány megalakulá-
sakor készült – fényképet tartalmaz. 
Az 5 millió forintról induló, bőrköté-

ses, Magyarország zománcozott cí-
merével ékesített, díszmappába he-
lyezett anyagot egy telefonon licitáló 
nyerte el 13 millió forintért. Az egy-
millió feletti leütések a kéziratoknál 
folytatódtak. Kazinczy Ferenc kézzel 
írt levele Beregszászi Nagy Pál nyel-
vésznek (Széphalom, 1815. VII. 15.) 
egy helyszíni licitálóhoz került indu-
ló áron, 1,5 millió forintért. Szintén 
helyszíni licitáló jutott kikiáltási áron, 
2 millió forintért Horthy Miklós kéz-
zel írt, német nyelvű, Adolf Hitler né-
met kancellárnak címzett leveléhez. 
Hartmann Schedel német nyelvű vi-
lágkrónikájában 1493-ban jelent meg 
az első hiteles Buda-ábrázolás. A gyö-
nyörűen színezett fametszetű látkép 
rekordösszegért, 850 ezer forintért 
cserélt gazdát. Az oklevélblokk legér-
tékesebb tétele Báthori István (1533–
1586) lengyel király, erdélyi fejede-
lem saját kezűleg aláírt, latin nyelvű 
címereslevele lett. Két telefonon licitá-
ló 1,5 millióról 3 millió forintra verte 
fel az árát. A nap leghosszabb küzdel-
me után lehetett hozzájutni a Barcsay 
Domokos (1848–1913) képviselővel, 
főrendiházi taggal kapcsolatos gyűj-
teményhez. A vendégkönyvben I. Fe-
renc József aláírásával árverezett, 
nyomtatott és kéziratos anyagot tar-
talmazó egyedi ritkaságért 300 ezer-
ről 2 millió forintig vetélkedtek az ér-
deklődők. 

Az első teljes magyar nyelvű kato-
likus Biblia első kiadása (Béchben, 
1626) az elmúlt években többször is 
felbukkant, de csak most érte el a mil-
liós küszöböt: 1 millió forinton vég-
zett. (Egy héttel később, a Krisztina 
Antikvárium aukcióján egy hasonló 
állapotú példány 200 ezerről csak 360 
ezer forintig jutott.) Az idén is a térkép-
blokkban született a legtöbb egymil-
lió feletti leütés. A legmagasabb össze-

get a Nova, et Integra Universi Orbis 
Descriptio című (Párizs, 1540), famet-
szetű világtérkép érte el: egy telefonon 
licitáló jutott hozzá 5 millió forintért. 

A Krisztina Antikvárium aukcióján 
is sok több százezres leütés született, 

és az egymillió felettiek sem maradtak 
el. Veresmarti Mihály Az eretnekek-
nek adott hitnek megtartásáról című 
(Pozsonyban, 1641) kötete jó befekte-
tésnek bizonyult: a Studio 2016-os ta-
vaszi aukcióján ugyanis 220 ezer fo-
rintot, most pedig 400 ezret ért. 

Talán a népszerű főzőműsoroknak 
köszönhető, hogy az elmúlt években 
a gasztronómiai blokkok tételei drá-
gultak a leglátványosabban. Árveré-
sen még nem szerepelt ritkaságként 
került a kínálatba Spiess J. S. Az evés 
ivás mestersége vagy útmutatás… 
című (Pesten, 1830), mindössze 98 
oldalas munkája, melyet egy helyszí-

ni licitálónak sikerült megszereznie 
240 ezer forintért. Az újkori árve-
rések magyar nyelvű szakácsköny-
veinek rekordleütése furcsa, vevője 
szempontjából szerencsés körülmé-
nyek között született meg. A Szakáts 
Mesterségnek Könyvetskéje című 
kiadvány 1695 és 1793 között 14 ki-
adást ért meg. Ritkasági fokát jelzi, 
hogy a kiadásokból mindössze 1–3 
példányról tud a szakirodalom. Itt 
egy eddig árverésen még nem sze-
repelt (Kolozsváratt, 1755) kiadását 
aukcionálták: 300 ezer volt a kikiál-
tási ára, de a vételi megbízások mi-
att 550 ezerről indították. A követ-
kező licitlépcső 600 ezer lett volna, 
de az árverésvezető tévedésből 560 
ezer forintot mondott be, így egy vé-
teli megbízó 40 ezer forintot „spórol-
va” jutott hozzá.

A kéziratblokkban Karinthy Fri-
gyes A gyümölcskereskedők hason-
lítanak című (1938. augusztus), utol-
só autográf kézirata másodszor került 
árverésre. 2008 tavaszán a Központi-
nál 300 ezer forintot adtak érte, most 
550 ezer forintért ment tovább. Re-
kordleütést, 850 ezer forintot hozott 

Nagyváti János A’ Szorgalmatos Me-
zei-gazda című (Pesten, 1791) kétköte-
tes munkája is, mely az első magyar 
nyelvű rendszeres mezőgazdasági ösz-
szefoglalónak számít. 

Az aukció legmagasabb leütéseit 
a dedikált első kiadások hozták. Ju-
hász Gyula Testamentom című (Sze-
ged, 1925), József Attilának dedikált 
kötete 2,8 millió, Ady Endre Vér és 
arany című (Budapest, 1908), negye-
dik, Czigány Dezsőnek és Czigány 
Dezsőnének dedikált verseskötete 3 
millió forintért kelt el – mindkettő te-
lefonon licitáló birtokába került. 

horvÁth dezső

Aukciók Budapesten és vidéken

Év végi licitek: sokmilliós tételek

2018. február 2.             március 2.

Aukciós naptár

A    logóval jelölt aukciók árverési katalógusai az axioart.com címen megtekinthetők/megtekinthetők lesznek. Licitálás/vételi megbízás adásának lehetőségeivel kapcsolatban bővebben tájékozódhat az axioart.com-on! 

nap óra axio tárgytípus árverező árverés helye kiállítás helye ideje

Megtalálja a Műértőt az axioart.com-on is!

Buda – Ofen, Nürnberg, 1493
fametszet, 24×52 cm

Nova, et Integra Universi Orbis Descriptio, Párizs, 1540
fametszet, 29×41,5 cm 

Az Andrássy-kormánnyal kapcsolatos 
gyűjtemény, 1867–1878

02. 02. levelezési 21. plakátárverés Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén jan. 22.–febr. 2.
02. 08. 17.00 könyv-, plakátárverés Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten 
02. 14. 18.00 128. árverés: festmény, grafika, műtárgy Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház II., Zsigmond tér 8. az árverés helyszínén az előző héten
02. 15. 17.00 műtárgyárverés Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten 
02. 15. 18.00 69. aukció: papírrégiségek, dokumentumok, bélyeg Krisztina Aukciósház krisztinaaukcioshaz.hu az árverés helyszínén az előző héten
02. 15. 19.00 316. gyorsárverés Darabanth Aukciósház darabanth.com darabanth.com az árverés hetén
02. 16. 19.00 15. plakát levelezési aukció Plakátbolt By Budapest Poster Gallery VI., Paulay Ede u. 20. az árverés helyszínén febr. 5–16.
02. 22. levelezési papír, régiség Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
02. 23. levelezési ex libris Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten
02. 25. 20.00 klasszikus és XX. századi modern festmény, szobor, műtárgy Pintér Aukciósház pinteraukcioshaz.hu pinteraukcioshaz.hu az előző héten
02. 25. 20.00 dedikált könyvek 3. online árverése Antikvárium.hu Kft. antikvárium.hu antikvarium.hu az előző héten 
02. 28. 18.00 129. árverés: festmény, grafika, műtárgy Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház II., Zsigmond tér 8. az árverés helyszínén az előző héten
03. 01. 19.00 317. gyorsárverés Darabanth Aukciósház VI., Andrássy út 16. darabanth.com az előző héten 
03. 02. levelezési képeslap, levelezőlap Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. I. emelet az árverés helyszínén az előző héten 
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Budapest

acb Attachment
VI., Eötvös u. 2. Ny.: K–P 14–18
10, csoportos kiállítás,  III. 23-ig

acb Galéria
VI., Király u. 76. Ny.: K–P 14–18
Tilo Schulz: Seizing two moments at once,   
III. 23-ig

acb NA
VI., Király u. 74. Ny.: K–P 14–18
Csernik attila: badtext,  III. 23-ig 

A38 Hajó
Petőfi híd budai hídfő, ny.: bejelentkezésre
bernát andrás: Szalagtektonikák,  II. 10-ig

AMATÁR
III., Veder u. 14. Ny.: Sze–V 14–18
baricz Kata: W(h)oman, egyszerűen ember, 
 III. 4-ig

aqb Project Space
XXII., Nagytétényi út 48–50. Ny.: bejelentkezésre
eeeeeeei: Gerber Pál, Hecker Péter, Keresztesi 
botond,  III. 10-ig

Ari Kupsus Galéria
VIII., Bródy S. u. 23/b. Ny.: K–P 13–18
jakub Slomkowski,  II. 14.–III. 9.

Arnoldo Galéria
XI., Bartók Béla út 46. Ny.: K–P 10–21, Szo 11–21
Cseh Tamás grafikái,  III. 3-ig

Art9 Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K–P 14–18
Koleszár Kata, Mogyorós Luca: Tökéletes 
illeszkedés,  II. 8–23.

Art+Text
V., Honvéd u. 3. Ny.: K–P 12–18
dallos ádám: Sounds from the shelter,  II. 9-ig

Artézi Galéria
III., Kunigunda útja 18. Ny.: bejelentkezésre
Thury Levente: Thury 77,  II. 25-ig

Artphoto Galéria
XI., Bartók Béla út 30. Ny.: H, Sze, P 15–19,  
Szo 11–14
barta Zsolt Péter: CodeX,  II. 23-ig

2B Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: H–P 12–18

bojár iván: egy művészetkritikus leleplezése, 
 II. 23.–III. 23.

B32 Galéria és Kultúrtér
XI., Bartók Béla út 32. Ny.: H–P 10–18 

Hegedűs 2 László: Hungarian Silver,  II. 7.–III. 1.

Bajor Gizi Színészmúzeum
XII., Stromfeld Aurél u. 16. Ny.: Sze–V 14–18

Kassákizmus 3: Új dráma, új színpad. a magyar 
avantgárd színházi kísérletei,  III. 18-ig
Művészek 2d-ben,  III. 18-ig

Benczúr Ház Galéria
VI., Benczúr u. 27. Ny.: H–P 10–18

Nagy albert fotókiállítása,  II. 23-ig

Biblia Múzeum
IX., Ráday u. 28. Ny.: H–P 10–19, Szo 10–17

Karátson Gábor: a csodálatos kenyérszaporítás, 
 II. 10-ig

BTM – Budapest Galéria
III., Lajos u. 158. Ny.: K–V 10–18

barnaföldi anna és Szécsényi-Nagy Loránd: 
Legkedvesebb kísérletem,  II. 25-ig
agnes von uray: idefordul,  II. 25-ig

BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108. Ny.: K–V 10–18

LáMPa! egy design ikon a kortárs művészet 
fényében,  II. 25-ig

BTM – Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12. Ny.: K–V 10–18

Kétfejű gyufa. Válogatás négy kortárs román 
magángyűjteményből,  II. 16.–V. 27.

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

Sáldobányi Sándor: 29 mese,  II. 20-ig

Chimera-Project
V., Klauzál tér 5. Ny.: K–P 15–18 

Perneczky Géza: identification Program,  II. 23-ig

Cultiris Galéria / Örkény István Könyvesbolt
XIII., Szent István krt. 26. Ny.: H–P 10–19, Szo 10–14

Szalay Zoltán: egy életmű ismerős és ismeretlen 
képei,  II. 14.–III. 17.

Csokonai Művelődési Ház
XV., Eötvös u. 64–66. Ny.: H–V 9–21

Organikus design,  II. 28-ig

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
V., Deák Ferenc u. 17. Ny.: H–P 10–18

jaschik szelfi,  III. 3-ig
Hétköznapi (szuper) hősök,  III. 20-ig

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
VI., Eötvös u. 10. Ny.: H–V 10–18

Stenger Györgyi: festőkés,  III. 4-ig

Esernyős Galéria
III., Fő tér 2. Ny.: H, Sze, Cs, P, Szo 10–18, K 10–21, 
V 10–15

Szigeti G. Csongor,  II. 25-ig

Evangélikus Országos Múzeum
V., Deák tér 4. Ny.: K–V 10–18

Karátson Gábor: Mindenkoron látják,  II. 17-ig

Faur Zsófi Galéria
XI., Bartók Béla u. 25. Ny.: H–P 12–18

Kudász Gábor arion: Human,  II. 7.–III. 5. 

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

Gábor béla és Kelemen Sándor: Two amigos, 
 II. 28-ig

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

Vidákovich Sámuel,  II. 14-ig

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

Papp Norbert: Útközben,  II. 25-ig

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

Söptei eszter: bentlakás,  II. 16-ig

FUGA / Budapesti Építészeti Központ
V., Petőfi Sándor u. 5. Ny.: H–P 13–21, Szo–V 11–21, 
K zárva
Párhuzamos vidékek,  II. 19-ig
Kőszeghy flóra,  II. 26-ig
Tornay endre andrás,  II. 15.–III. 5.
Hajós alfréd,  II. 22.–III. 18.

Gaál Imre Galéria
XX., Kossuth L. u. 39. Ny.: K–V 10–18
a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria 
kiállítása,  III. 4-ig 

Galéria Neon
VI., Nagymező u. 47. Ny.: H–P 14–18
ádám Zoltán: bibliai idézetek,  II. 20-ig

Godot Galéria
XI., Bartók Béla út 11–13. Ny.: K–P 9–14, Szo 10–13
aiSb,  II. 5–10.
Hartung Sándor,  II. 14–17.

Három Hét Galéria
XI., Bartók Béla út 37. Ny.: K–P 11–15, Szo 12–18
Varga bertalan: a páva farka,  II. 24-ig

Hegyvidék Galéria
XII., Királyhágó tér 10. Ny.: K–P 10–18, Szo 10–14
until Titled,  II. 6.–III. 1.

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103. Ny.: K–V 10–18
Sanghay – Sanghai,  IV. 8-ig

Horizont Galéria
VI., Zichy Jenő u. 32. Ny.: K–P 14–20, Szo 12–18
ONLiNe kiállítás: Paperspace,  II. 7.–IV. 4.

Hybridart Space
V., Galamb u. 6. Ny.: bejelentkezésre
Gwizdala dáriusz: i’m sorry. Weöres Sándor  
& Puskás Öcsi,  II. 17-ig

Inda Galéria
VI., Király u. 34. Ny.: K–P 14–18
Szabó ádám: árnyékos oldal,  III. 31-ig

ISBN könyv+galéria
VIII., Víg u. 2. Ny.: K–P 12–19, Szo 14–18
Könyvtárgy,  II. 22-ig

Jurányi Galéria
II., Jurányi u. 1. Ny.: H–V 10–22
binaura: Polar Graph,  II. 25-ig

K28 Lakás-Galéria
VII., Kazinczy u. 28. Ny.: bejelentkezésre
Sallai Tibor: 33 szó,  II. 15.–III. 16.

Karinthy Szalon
XI., Karinthy Frigyes út 22. Ny.: H–P 11–18
Szántó istván: áttört formavilág,  II. 23-ig

K.A.S. Galéria
XI., Bartók Béla út 9. Ny.: K–P 14–18
daradics árpád: amikor a képből életre kel  
a mese,  II. 12-ig
Kecskés Péter: apeiron,  II. 14.–III. 6.

Kassák Múzeum
III., Zichy-kastély, Fő tér 1. Ny.: Sze–V 10–17
Kassákizmus 2: az új Kassák. a ló meghal  
és a madarak kiröpülnek,  II. 25-ig

Kisterem
V., Képíró u. 5. Ny.: K–P 14–18
Káldi Katalin: Hő,  II. 16-ig

Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. Ny.: H–V 10–18
Tám László: busójárás,  II. 8.–III. 7.
Penkala Éva, Szittner andrea: Weaveart,   
II. 16.–III. 7.

Knoll Galéria
VI., Liszt F. tér 10. Ny.: K–P 14–18.30, Szo 11–14
aeS+f,  II. 28-ig

Labor
V., Képíró u. 6. Ny.: bejelentkezésre
ember Sári, Pinczehelyi Sándor,  II. 9-ig 

LATARKA Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: K–P 11–18
elveszett jelentés,  II. 8-ig

Léna & Roselli Galéria
V., Galamb u. 10. Ny.: H–P 11–18
ernesto Morales: Metamorphosis,  II. 8-ig

Liget Galéria
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. Ny.: K–Szo 12–19
fekete balázs: Vázlatok, modellek,  III. 8-ig

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Ny.: K 10–20, Sze–V 10–18
Közös ügyeink,  III. 18-ig
rafael Yossef Herman,  II. 16.–IV. 1.

LUK Gallery
VI., Bajcsy-Zsilinszky köz 2. Ny.: H–V 10–22
Magyarósi Éva: Onnan, ahonnan jövök,  III. 11-ig

M Galéria
II., Marczibányi tér 5/a. Ny.: H–V 8–18
Kovács-Gombos dávid, Szávin László,  II. 7–28.

Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetsége
VI., Andrássy út 6. I. em. Ny.: H–Cs 10–18
az én könyveim,  II. 12-ig

Magyar Képzőművészeti Egyetem – Barcsay 
Terem
VI., Andrássy út 69–71. Ny.: H–V 10–18
a felejtés emlékei,  II. 16.–III. 25.

Magyar Képzőművészeti Egyetem – Parthenón-
fríz Terem
VI., Kmety György u. 26–28. Ny.: H–P 10–18,  
Szo 10–13
Koller Margit,  II. 14–24.
Kútvölgyi-Szabó áron,  II. 28.–III. 10.

Magyar Műhely Galéria
VII., Akácfa u. 20. Ny.: H–P 10–17
Szlaukó László,  II. 14.–III. 9.

Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2. Ny.: K–V 10–18
Korniss Péter: folyamatos emlékezet,  II. 11-ig
Keretek között – a hatvanas évek művészete 
Magyarországon,  II. 18-ig
a Teremtő Lángész – egy kultuszkép története, 
 II. 18-ig

Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16. Ny.: K–V 10–18
fénykeresők,  II. 25-ig

Memoart Galéria
XIII., Pannónia u. 6. III/3. Ny.: bejelentkezésre
G. Horváth boglárka: ember embernek  
embere ii.,  II. 30-ig

MET Galéria
XI., Bölcső u. 9. Ny.: K–Cs 14–18
Téridő. Hommage à Tamkó Sirató Károly,   
II. 6–23.

MissionArt Galéria
V., Falk Miksa u. 30. Ny.: H–P 10–18, Szo 10–13
Töttös Kata–Wahorn andrás: festett és festetlen 
vasak és közös képek,  II. 12–24.

Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy S. u. 22. Ny.: K–P 12–18
farkas dénes: Látható sötétség,  III. 3-ig

Molnár-C. Pál Műterem
XVIII., Ménesi út 65. Ny.: Cs–P–Szo 10–18
Molnár-C. Pál: „Íme, az ember”,  VI. 30-ig 
ferenczy béni utolsó alkotókorszaka,  VI. 30-ig

Műcsarnok
XIV., Dózsa Gy. út 37. Ny.: K–V 10–18, Cs 12–20
Török richárd-emlékkiállítás,  II. 18-ig
Kilenc műteremből,  II. 16.–III. 18.
derkó 2017,  II. 23.–III. 18.

MyMuseum Galéria
VII., Dohány u. 30/a. Ny.: H–P 10–17
Sötétben tapogatózva,  II. 10.–IV. 8.

Óbudai Társaskör Galéria
III., Kiskorona u. 7. Ny.: K–V 15–19
Komoróczky Tamás: feltáró intuíció,  II. 6.–III. 4.

Osztrák Kulturális Fórum
VI., Benczúr u. 16. Ny.: H–P 9–16
ewa Kaja, Karin Pfeifer, Séra Hanga, Sula 
Zimmerberger,  II. 28-ig

Párisi Galéria
V., Múzeum krt. 3. Ny.: H–P 10–18
Loft lakások – retro dizájn,  III. 2-ig

Pesti Vigadó
V., Vigadó tér 2. Ny.: H–P 10–18
Mitikus képzetek,  II. 6.–III. 25.
Paulovics László: Válogatás egy életműből 
1960–2018,  II. 8.–III. 18.

Petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi Mihály u. 16. Ny.: K–V 10–18
Kassákizmus 1: Új művészet. a bécsi Ma az 
avantgárd nemzetközi hálózataiban,  II. 25-ig

PH21 Gallery
IX., Ráday u. 55. Ny.: H–P 10–18
Nemzetközi csoportos kiállítás,  II. 10-ig

PIK Galéria / Pestszentimrei Közösségi Ház
XVIII., Vasút u. 48. Ny.: H–V 9–20
Újfalussy istván gyűjteményes kiállítása,  II. 5–11.

Platán Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: K–P 11–18
Michal janocha: The Mark,  II. 16-ig

RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
XIII., Kárpát u. 23. Ny.: bejelentkezésre
Nieder iván,  II. 23.–III. 25.

Református Templom
V., Hold u. 18–20. Ny.: H, K, P 9–13
Karátson Gábor: adventi kiállítás,  II. 10-ig 

Resident Art Budapest 
VI., Andrássy út 33. Ny.: K–P 13–18
Verebics ágnes,  II. 28-ig

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
VI., Nagymező u. 8. Ny.: H–V 11–19
robert Capa, a tudósító,  II. 28-ig
Golden boundaries,  III. 18-ig

San Marco Galéria
III., San Marco u. 81. Ny.: H–P 9–16
Kiss Márta,  II. 23-ig

Saxon Art Gallery
VI., Szív u. 38. Ny.: bejelentkezésre
Kinetika,  III. 15-ig

Síp 12 Galéria és Közösségi tér
VII., Síp utca 12. Ny.: H–Sze 10–16, Cs 10–18,  
P 10–14
fábián Noémi és Ország Lili: Hiányjelek,   
III. 25-ig

Stúdió Galéria
VII., Rottenbiller u. 35. Ny.: K, Cs, P, Szo 14–18, 
Sze 16–20
Új Tagok 2.,  II. 6–16.
futurum Perfectum,  II. 20.–III. 23.

Szenecsár Galéria
IX., Üllői út 69. Ny.: H–P 16–20
irányvonalak,  XII. 20-ig

Széphárom Közösségi Tér
V., Szép u. 1/b. Ny.: K–P 10–18, Szo 10–14
belvárosi Művészek Társasága,  II. 24-ig

TAT Galéria
V., Semmelweis u. 17. Ny.: Sze–P 14–19
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VIII., Bródy S. u. 36. Ny.: Sze–P 14–18, Szo 11–15
Major ákos: rend,  II. 10-ig

Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41. Ny.: K–V 16–19
Puklus Péter: Life is Techno,  III. 11-ig

TRAPÉZ
V., Henszlmann Imre u. 3. Ny.: K–P 12–18
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XI. Zsombolyai u. 5. Ny.: H–P 10–18
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XIII., Tátra u. 20/b. Ny.: H–P 14–19
Köböl Vera: ahogy én látok,  II. 7.–III. 2.
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I., Ybl Miklós tér 2. Ny.: K–V 10–18
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I., Batthyány u. 67. Ny.: K–Szo 11–18
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Vasarely Múzeum
III., Szentlélek tér 6. Ny.: K–V 10–17.30
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VIDÉK
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Költözz ki, bútorozz be!,  III. 14-ig
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KOMÁROM
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Meilinger dezső emlékkiállítása,  II. 11-ig
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PAKS
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PÉCS
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Pécsi Galéria, Széchenyi tér 11.
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Plakart,  V. 6-ig

SZÉKESFEHÉRVÁR
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jónás attila,  II. 16-ig
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Párkányi raab Péter,  III. 11-ig
SZIKM Deák Gyűjtemény, Oskola u. 10. 
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SZEKSZÁRD
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aknay jános,  II. 25-ig

SZENTENDRE
Czóbel Múzeum, Templom tér 1. 
Újragondolt Czóbel 2.0,  III. 1-ig
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Kecseti Gabriella: esszencia,  II. 11-ig
Ferenczy Múzeum, Kossuth L. u. 5.
Péreli Zsuzsanna: Lélekvándorlásaim,  II. 25-ig
Csíkszentmihályi róbert: rejtekerdő,  II. 4-ig
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ezüstkor,  III. 31-ig

Szentendrei Képtár, Fő tér 2–5.
ata Kandó és Kandó Gyula,  II. 11-ig

SZIGETSZENTMIKLÓS
Városi Galéria, Tököli u. 19.
Nagy-Szilvási Gabriella,  II. 22-ig

SZOLNOK
Kert Galéria, Gutenberg tér 12/12.
atlasz Gábor,  II. 10.–III. 6.

SZOMBATHELY
Szombathelyi Képtár, Rákóczi u. 12.
Párhuzamos avantgárd – a Pécsi Műhely,  II. 17-ig
Kassák Lajos,  V. 18-ig

TIHANY
KOGART Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
etűdök – kortárs képzőművészet,  IV. 8-ig

VÁC
Tragor Ignác Múzeum, Pannónia Ház, Köztársaság 
út 19.
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Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet stny. 1.
Csipkés tál, piros csizma – az MKe 
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diplomamunkái,  III. 18-ig 
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Hermitage Amsterdam
dutch Masters from the Hermitage: Treasures of 
the Tsars,  V. 27-ig
Rijksmuseum
a journey to 18th Century Canton,  V. 27-ig
Stedelijk Museum
jump into the future,  III. 4-ig
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Van Gogh Museum
Zeng fanzhi,  III. 5-ig
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BARCELONA
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akram Zaatari,  II. 25-ig
rosemarie Castoro: focus at infinity,  IV. 15-ig
Fundació Antoni Tàpies
allora & Calzadilla,  V. 20-ig

BÁZEL
Fondation Beyeler
Georg baselitz,  IV. 29-ig
Kunstmuseum Basel
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New Swiss Performance Now,  II. 18-ig
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Albertina
The batliner Collection,  II. 18-ig
Max Weiler,  II. 18-ig
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Man ray,  II. 14.–VI. 24.
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eva Kotátková,  II. 18-ig
Kunsthaus
Vision of Nature,  II. 18-ig
MUMOK
julian Turner: Why not,  III. 11-ig
art into Life!,  VI. 24-ig
Kunsthalle Wien
Guy Mees: The weather is quiet, cool and soft, 
 IV. 29-ig
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Traces of Time,  II. 26-ig

BERLIN
Museum für Fotografie
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jacopo de barbari,  III. 11-ig
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fahrelnissa Zeid,  III. 25-ig 
C/O Berlin
Preview 2017,  III. 11-ig
KW Institute for Contemporary Art
judith Hopf,  II. 9.–IV. 15.
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Berlinische Galerie
Monica bonvicini,  II. 26-ig
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 II. 25-ig
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Musée Royal des Beaux Arts de Belgique
Magritte, broodthaers and Contemporary art, 
 II. 18-ig 

CHICAGO
Museum of Contemporary Art
edra Soto,  II. 25-ig
Michael rakowitz,  III. 4-ig

GRAZ
Kunsthaus
Haegue Yang: The ViP’s union,  IV. 2-ig
up into the unknown: Peter Cook, Colin 
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HAMBURG
Kunstverein 
rayyane Tabet,  II. 18-ig

KÖLN
Museum Ludwig 
james rosenquist,  III. 4-ig

KRAKKÓ
MOCAK
artists from Krakow: The Generation 
1970–1979,  IV. 1-ig

KREMS
Kunsthalle Krems
remastered – The art of appropriation,  II. 18-ig

LIVERPOOL 
TATE
john Piper,  III. 18-ig
Mary reid Kelley and Patrick Kelly: 
We are Ghosts,  III. 18-ig
Surrealism in egypt: art et Liberté 1938–1948, 
 III. 18.
artist rooms: roy Lichtenstein in focus,  VI. 17-ig

LÓDZ
Muzeum Sztuki
de Stijl, the Polish avant-garde and design, 
 II. 25-ig

LONDON
Barbican Art Gallery
Yto barrada: agadir,  II. 7.–V. 20.
Royal Academy of Arts
Charles i: King and Collector,  IV. 15-ig
TATE
red Star Over russia: a revolution in Visual 
Culture 1905–1955,  II. 18-ig
impressionists in London,  V. 7-ig
The National Gallery
Monochrome: Painting in black and White, 
 II. 18-ig 
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 IV. 2-ig
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instant Stories: Wim Wenders’ Polaroids,  II. 11-ig 
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Whitechapel Gallery
iSelf Collection: The upset bucket,  IV. 1-ig
Saatchi Gallery
iconoclasts: art Out of the Mainstream,  III. 6-ig
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Hammer Museum
unspeakable: atlas, Kruger, Walker,  V. 13-ig
LACMA
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Sarah Charlesworth: doubleworld,  IV. 1-ig
MOCA
adrián Villar rojas: The Theater of 
disappearance,  V. 13-ig

LUGANO
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Wolfgang Laib,  III. 18-ig

MILÁNÓ
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Lucio fontana,  II. 25-ig

MOSZKVA
Garage Museum
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 II. 4-ig
The State Hermitage Museum
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New Tretyakov Gallery
igor Shelkovsky: The City of roads,  III. 25-ig

MÜNCHEN
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MoMA
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Carolee Schneemann: Kinetic Painting,  III. 11-ig
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josef albers in Mexico,  II. 18-ig
Thannhauser Collection,  III. 17-ig
Whitney Museum of American Art
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The Metropolitan Museum of Art
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 II. 12-ig
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edmund Clark,  V. 6-ig
Brooklyn Museum
ahmed Mater: Mecca journeys,  IV. 8-ig
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Sara Magenheimer: NOON,  IV. 15-ig
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César,  III. 26-ig
Sheila Hicks: Lignes de vie,  II. 7.–V. 30.
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L’ennemi de mon ennemi,  II. 16.–V. 13.
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Lucien Hervé: Geometry of Light,  V. 27-ig
Musée d’Art Moderne
ian Kiaer,  III. 4-ig
Musée d’Orsay
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Paul Valéry,  II. 25-ig
Musée du Louvre
Power Plays,  VII. 2-ig
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Nino Migliori,  II. 18-ig
Pierre Passebon,  II. 18-ig
Fondation Louis Vuitton
being Modern: MoMa in Paris,  III. 5-ig
Petit Palais
The art of pastel from degas to redon,  IV. 8-ig
Musée de l’Orangerie
dada africa,  II. 19-ig

POZSONY
National Gallery Slovakia
Milos alexander bazovsky,  II. 25.

SALZBURG
Museum der Moderne
Space and Photographie,  III. 4-ig
Georg eisler,  IV. 8-ig

ZÜRICH
Kunsthaus
Picture ballot! reformation,  II. 18-ig
Museum Haus Konstruktiv
alicja Kwade,  II. 8.–V. 6.

WASHINGTON
Hirshhorn Museum and Sculpture Gallery
ilya and emilia Kabakov: The utopian Projects, 
 III. 4-ig
The Message: New Media Works,  IV. 22-ig
National Portrait Gallery
Cézanne Portraits,  II. 11-ig
Smithsonian American Art Museum
Watch This! New directions in the art of the 
Moving image,  III. 18-ig
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Kitekintő

A Kunsthaus Dahlem csak három 
éve, 2015-ben kapta nevét. A Ber-
lin délnyugati részén fekvő kertvá-
ros peremén, már Grunewald ritkás 
nyír- és tölgyfacsoportjai között, egy 
kis tó partján álló, vöröstéglás art 
deco épület környezete – felső-kö-
zéposztálybeli villasor, csendes zsák-
utca, kőhajításnyira a Brücke Muse-
um – első pillantásra idillinek tűnik. 
Az építmény léptéke azonban rögtön 
elárulja, hogy nem lakóháznak szán-
ták. És valóban: súlyos történelmi at-
moszférát hordoz. A legkorszerűbb 
technikai apparátussal felszerelt álla-
mi óriásműtermet 1939–1942 között 
emelték Arno Breker, a Führer leg-
foglalkoztatottabb szobrásza számá-
ra. Breker maga keveset tartózkodott 
itt: még két, ennél is nagyobb, ipari 
dimenziójú műterme volt másutt, és 
a hely az egyre gyakoribb bombázá-
sok miatt sem volt túlságosan bizton-
ságos.

Idáig jutok a feliratolvasásban, mi-
kor hirtelen tudatosul: én már jártam 
ebben a házban. Harminc éve – még 
állt a fal –, látogatóban Jovánovics 
Györgynél. Ösztöndíjjal érkezett 
a nyugati városfélbe egy évre, akkor 
és itt születtek a berlini színes relie-
fek. Mintha Brekerről is szó esett vol-
na, de az emlékeimben mégis min-
den más volt – kivéve az ablak előtt 

álló csupasz nyírfákat és az ezüst-
szürke téli égboltot; szó sem volt 
sportcsarnok méretű térről.

„A kis színes munkák tejszerű, 
opálos derengése Jovánovics berlini 
műtermének fényviszonyait, korábbi 
műveihez viszonyított tömör síksze-
rűsége pedig a műterem egységes fe-
lületeit (osztatlan falsíkok, nagy ab-
lak) idézi” – írtam néhány hónappal 
a látogatás után (Turner fagylaltja, 
Művészet, 1990. február). A berlini 
égnek az ablakon bevetülő fénye be-
leszűrődött a megszilárduló gipszbe.

A háború után Breker műtermét 
a megszálló amerikai hatóság hasz-
nálta, majd – mivel sem a múzeu-
mok, sem az iparművészeti egye-
tem nem tartott rá igényt – a berlini 
kőfaragócéh műhelyeként szolgált. 
A keleti szárnyba 1949-ben költözött 
be Breker egykori tanítványa és vé-
dence, Bernhard Heiliger – utóbb 
az egyik legaktívabb „hivatalos” nyu-
gatnémet szobrász. Műtermében ha-
lála, 1994 után nem sokkal állandó 
kiállítás nyílt talán túlságosan is sok-
féle alakváltozatot öltő, de a mi egy-
korú állami művészeinknél jóval in-
venciózusabb munkáiból; a ház körül 

pedig, nedvesen csillogó mohába és 
avarba süppedten, megállíthatatlanul 
patinázódik a mester szoborparkja. 
Ma a Heiliger-alapítvány egy nonpro-
fit cége működteti a Kunsthaust mint 
ingatlant.

De hova tűnt 1988-ra a nagy, köz-
ponti műterem? Utolsó lakója még 
1964–1965-ben az olasz festő, Emilio 
Vedova volt. Itt készült az 1964-
es documenta III-ra egyik fő műve, 
az Absurdes Berliner Tagebuch (Ab-
szurd berlini napló) című gesztus-
festmény-installáció, melyet a vá-
rosi modern múzeum, a Berlinische 
Galerie külön teremben tart állandó 
kiállításon. Elemzők szerint a mun-
ka a Berlint és Európát megosztó po-
litika kritikája, reflexió a néhány éve 
álló falra. Mint az jól látható, Vedova 
felszabadultan élt a Breker-műterem 
óriási belmagasságával, térbe kilépő 
festett fakonstrukciói egyes darab-
jait – a korszakban forradalmi mó-
don – köteleken a magasba emelte. 
Később, 1971–1972-ben – olvasom 
tovább a feliratot – a nagy teret víz-
szintesen és függőlegesen is megoszt-
va nyolc önálló műtermet alakítottak 
ki a városban dolgozó ösztöndíjasok  
számára. Jovánovics ’88-ban a jobb 
szélső felső „szeletet” kapta. Koráb-
ban például Lakner László és Nádas 
Péter is – ők a nálunk legismertebb 

DAAD (Német Felsőoktatási Csere-
szolgálat) meghívottaiként – az egyik 
ilyen kisműteremben dolgozhattak. 
A DAAD köztudottan ma is létezik, 
de funkciója alaposan megváltozott. 
Akkoriban – a hidegháború nyugati 
kulturális „fellazító” politikája jegyé-
ben – a szocialista országokból a ha-

zájuk hivatalos értékrendjébe nehe-
zen vagy alig illeszkedő progresszív 
művészek kaptak ilyen lehetőséget.

Adós vagyok még a  nyugat i 
szárnnyal: ott a gipszöntő-, illetve 
a kőszobrászműhely szabadult fel 
idővel; utóbbi a nyolcvanas évektől 
haláláig, 1998-ig Wolf Vostell, a né-
met Fluxus vezéregyénisége műter-
me volt.

A ház életének ez a történelmi és 
művészettörténeti mozgalmassága 
egészen 2013-ig tartott; ekkor dön-
tés született arról, hogy a vendégmű-
termeket felszámolva helyreállítják 
az eredeti, még Breker számára ki-
alakított központi teret. Ezzel egy-
idejűleg az épület nyilvános kiállítási 
intézménnyé lépett elő, mely – a hely 
szelleméhez egyszerre illeszked-
ve, és túl is lépve rajta – profiljául „a 
háború utáni kelet- és nyugatnémet 
modernista szobrászat” kutatását 
és bemutatását határozta meg. Vég-
pontnak 1961-et, a fal felépülésének 
évét tekinti; tehát történeti intenció-
ja szerint egy relatíve rövid, 15 évnyi 
periódusra koncentrál. A német törté-
nelem hektikus időszakáról van szó: 
megszállási övezetekre tagolt ország; 
a főváros nyugati szektorának blo-
kádja és a blokád feloldása; a két né-
met állam és Nyugat-Berlin létrejötte; 
az 1952-es határzár, majd a két Berlin 
ellentmondásos, abszurd szimbiózi-
sa a kijelölt évig. A művészet történe-
tében a nyugati oldalon a nácizmus 
után a modernizmus fonalának új-
rafelvétele, az absztrakció és a kor-
szerű ábrázolás lehetőségei kerülnek 
napirendre; a keleti oldalon pedig – 
összetett folyamatként – a szocreál 
doktrínája és a mindennapi gyakor-
latban attól el- és előle kitérő narratív 
figuralitás számtalan változatának 
együttlétezése jelenti a kihívást. Per-
sze ez az egyetlen mondatba sűrített 
jellemzés finomításra szorul, különö-
sen két párhuzamos kiállítás tükré-
ben. A HKW (Haus der Kulturen der 
Welt) Parapolitikák: kulturális sza-
badság és a hidegháború című tár-
lata a nyugati, „szabad” művészet 
instrumentalizálódásáról, a kultúrá-
nak a nagypolitika és (titkos) ágensei, 
intézményei által történő manipu-
lálásáról szólt. A potsdami Museum 
Barberini pedig A maszk mögött cím-
mel az NDK-beli művészet allegori-
kus, „sorok között” olvasható, elké-
pesztő gazdagságot mutató alternatív 
tartalmaival ismertetett meg – példá-

it elsősorban nem az underground kö-
zegéből merítve.

A Kunsthaus Dahlem mostani, 
Neue/Alte Heimat (Új/régi haza) 
című kiállítása a  kijelölt, 1945–
1961 közötti éveknél jóval nagyobb 
intervallumot fog át: német szob-
rászsorsokon keresztül mutatja be 
a zömmel a XIX–XX. század fordu-
lója előtti két évtizedben született 
művészek (Moissey Kogan, Jussuf 
Abbo, Richard Engelmann, Peter 
Rosenbaum, Will Lammert, Eugen 
Hof fmann, Theo Ba lden, Max 
Lingner, Margarete Klopfleisch, Paul 
Hamann, Rudolf Belling, Christian 
Theunert, Erich Buchholz) drámai 
fordulatokban bővelkedő és gyakran 
derékba tört vagy disszonáns végki-
csengésű pályáját.

Ha egyetlen, jellemző életútban 
foglaljuk össze a 13 életrajzot, akkor 
az 1900-as évek elején folytatott ta-
nulmányokat követően – a korszel-
lemnek megfelelő módon – az időszak 
művészetét átjáró-megújító izmusok 
valamelyike (leginkább a kubizmus 
és az expresszionizmus) jegyében 
bontakoztatják ki plasztikai nyelvü-
ket. Ígéretes kiállítási szereplések 
következnek, olykor nemzetközi si-
kerek is. Többen ma már legendás né-
met galériákban bukkannak fel – egé-
szen 1933-ig, a náci párt győzelméig. 
Az ezt követő években többségük 
előbb-utóbb emigrációra kényszerül, 
először munkáik, majd személyük 
is nemkívánatosnak, üldözendő-
nek minősül. Szobraikat eltávolítják 
a közgyűjteményekből, és vannak, 
akik elrettentő példaként bekerül-
nek a közismert 1937-es Elfajzott mű-
vészet kiállításba, valamint az azt 
„megalapozó” olyan propagandatár-
latokba, mint (többek között) 1933-
tól a Schandauausstellungen (Szé-

gyenkiállítások), a Regierungskunst 
(Állami művészet) 1918–1933, majd 
az 1937-től nagy közönségsikerrel 
utaztatott Der ewige Jude (Az örök 
zsidó) anyagába. A megbélyegzett 
baloldali politikai orientációval és/
vagy nemzetidegen etnikai hovatar-
tozással összekapcsolt liberális ron-
tást képviselő modern művészet is ha-
mar célkeresztbe kerül a kirekesztés 
és bűnbakképzés folyamatában – mú-
zeumigazgatók és művészettörténé-
szek közreműködésével, „szakmai” 
munkájával megtámogatva.

A történet az emigráció megpró-
báltatásaival folytatódik: a menekü-
lésre kiválasztott célállamok (pél-
dául Csehszlovákia, Franciaország) 
rövidesen elesnek; és vannak, akiket 

a biztonságosnak vélt Angliából „el-
lenséges állam polgáraiként” a Man 
szigetre vagy Kanadába deportálnak. 
De nem jár jobban, aki a Szovjetunió-
ba kerül: németként kényszermunkát 
végez.

Ezután következik a kiállítás leg-
érdekesebb része: végigköveti, hogy 
a háború végétől miként kísérelnek 
meg „re-migrálni” az életben ma-
radtak. Volt, akinek ez sohasem si-
került, de akinek mégis, az egy má-
sik Németországot talált, mint amit 
el kellett hagynia: „Számos művész, 
kritikus és múzeumi ember életét 
vesztette vagy végleg emigrált; a kul-
turális intézmények súlyos károkat 
szenvedtek; és a nemzetiszocialis-
ták propagandája maradandó hatást 
gyakorolt a közvéleményre” – írja 
Dorothea Schöne, a Kunsthaus mű-

vészeti vezetője. „Számosan voltak 
közülük, akiknek a visszatérés kijó-
zanító pillanatot jelentett. Barátságos 
fogadtatás helyett kritikával és szkep-
szissel találkoztak. Aki Angliába 
vagy Franciaországba menekült, an-
nak rögtön »elnyugatiasodott« művé-
szetét vetették szemére.” Néhányuk 
élete utóbb konszolidálódott; művé-
szeti egyetemeken kaptak katedrát – 
akadt erre példa az ország nyugati és 
keleti felében is –, de csak kevesek-
nek sikerült úgy felvenniük művé-
szetük kényszerűen elejtett fonalát, 
hogy az időközben a szobrászatban is 
lezajlott paradigmaváltáshoz tudják 
illeszteni régi stíluseszményeiket és 
formafelfogásukat. Az NDK-ban pe-
dig egyeseknek az ideológiai doktrí-
nák követése jelentett alkotói konflik-
tushelyzetet, okozott meghasonlást.

A hatalmas Breker-műteremben lát-
ható, zömmel apró, néhány arasznyi 
plasztikák erős, szimbolikus tartalmú 
kontrasztban vannak a monumentális 
térrel. A tragikus feszültség az évtize-
dekre ellehetetlenített, az alkotás le-
hetőségétől, feltételeitől és eszközeitől 
megfosztott, egzisztenciájukat vesz-
tett szobrászok életműtöredékei és 
a sorsukat és pályájukat derékba törő 
náci államideológiát kiszolgáló propa-
gandaművészet számára biztosított lu-
xuskörülmények között jön létre.

Ezen a kiállításon még sincs szó re-
habilitációról, kárpótlásról, sem kései 
elégtételről: a Breker egykori műter-
mében álló szobrok nem tudják „bir-
tokba venni” a teret. A személyes 
életutak tényeiből kegyetlen történe-
ti perspektíva tárul elénk. Az ablak 
előtt a nyírfaliget pedig ugyanolyan 
közömbösen hajladozik a téli szél-
ben, mint Breker, Heiliger, Vedova, 
Vostell, Jovánovics és a többiek idejé-
ben – „iszonyat, unalom és várakozás 
nélkül” (Ottlik Géza).

andrÁsi GÁBor

Kunsthaus Dahlem, Berlin

Szobrásztörténetek egy zsákutcából

Paul Hamann: Kis golfozónő, 1940
bronz, 30 cm
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Will Lammert: Ravensbrücki modell (2. változat), 1957
posztumusz öntés, bronz, 39×29×80 cm
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Jovánovics György: Relief 89. 01. 16–17. 
Arcimboldo Vitruviusnál, 1989

gipsz, 54,5×47,5 cm

Kunsthaus Dahlem

Christian Theunert: Ülő férfi, 1952
bronz, 38 cm
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Kitekintő

Design Society, Shenzen

Created in China
Tavaly decemberben két nagyszabá-
sú kiállítással nyitotta meg kapuit – 
a londoni Victoria & Albert Museum, 
valamint egy kínai városfejlesztési 
vállalat, a China Merchants Shekou 
együttműködésében – a Design So-
ciety.

Az új intézmény több, mint mú-
zeum: a design szó lehet főnév, eb-
ben az esetben egy helyszín és egy 
közösség, de lehet ige is, akkor pe-
dig tettekre való felhívás, ahogy 
egyik előadásában Ole Bouman igaz-
gató hangsúlyozta. Az a missziója, 
hogy innovatív platformként terjesz-
sze és gazdagítsa a régió, Shenzen és 
Kína designkultúráját, illetve hogy 
a designt szociális katalizátorként 
pozicionálja, és a szcéna szereplőit 
összekösse.

„Valószínűleg nincs még egy olyan 
ország a földön, amelyik annyit fek-
tet a designba, mint Kína” – magya-
rázza Kína designfordulatát Brendan 
Cormier kurátor a Values of Design 
kiállítás katalógusában. Hu Csin-tao 
pártfőtitkár 2004-ben arról beszélt, 
hogy a kínai gazdaság növekedé-
sét kifejezetten a designon és az in-
nováción keresztül kell elősegíteni. 
Míg Kína a világ gyártóhelyeként 
működött, az ott készült termékek-
ből származó profit nagy része abba 
az országba vándorolt, ahol azokat 
tervezték. Az újabb elképzelések sze-
rint amennyiben Kína maga is elkezd 
versenyképes termékeket tervezni 
és gyártani, megtarthatja a profit na-
gyobbik részét.

Ezen túlmenően a hatalmas ország 
demográfiai és társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal is szembesül: a munka-
erő idősödik és egyre drágábbá válik. 
A termelés költségeinek alacsonyan 
tartása érdekében Kína a robotika – 
egy másik növekvő designterület – 
egyik legnagyobb befektetője. A de-
signoktatás is felerősödött, 2 millió 
beiratkozott hallgatójával jelenleg 
világméretekben is a kínai oktatási 
piac tekinthető e tekintetben a legna-
gyobbnak. Végül a kínai köz- és pri-
vátszféra jelentős befektetéseket esz-
közölt a kulturális infrastruktúrába, 
múzeumokba, hogy teret adjon a kre-
ativitásnak, segítse a művészetre és 
designra érzékeny közönség, a leen-
dő fogyasztók kinevelését. A világ va-
laha volt legnagyobb múzeumépítési 
hullámában az utóbbi 10 évben több 
ezer (!) új múzeum épült Kínában.

A dél-kínai Shenzen egykor ki-
kötőváros volt, később nehézipari, 
majd high tech központtá vált, mára 
az egyik leggyorsabban növekvő 
és legprogresszívebb designváros, 
amit 2008-ban az UNESCO City 
of Design minősítéssel is elismert. 
A Design Society Shekouban a ten-
gerparton, Shenzen nyugati részén 
helyezkedik el. Az intézménynek 
otthont adó Sea World Culture and 
Arts Center épületkomplexumát 
Fumihiko Maki japán építész ter-
vezte: a három nagy konzolos egy-
ségből összeálló szerkezet a térség 
egy-egy karakteres földrajzi vonását 
idézi: a tengert, a hegyet és a várost. 
Monumentális, parkosított lépcső-
sor vezet a tetőtérre, amelyet a he-
lyi közösség már használatba is vett, 
többek közt a kikötőre nyíló pazar 
kilátás miatt. Az épület a tervek sze-
rint kereskedelmi galériákat, étter-
meket és boltokat fogad be, melye-
ket a Design Society működtet majd 

azzal a céllal, hogy idővel önfenntar-
tóvá váljon.

Jelenleg három kiállítás várja a lá-
togatókat. A V&A galéria Values of 
Design tárlata az értékek és a de-
sign fogalmainak kapcsolatát tárja 
fel. A helyspecifikus kiállítást a lon-
doni Sam Jacob Studio tervezte, és 
a V&A gyűjteményének 31 ország-
ból származó több mint 250 darab-
ját mutatja be – régészeti tárgyaktól 
kortárs designalkotásokig –, globális 
diskurzust generálva a design meg-
ítéléséről, illetve arról, hogy a min-
denkori értékek hogyan formálják 
a designt. A kurátori koncepció men-
tén hét tematikus egység – teljesít-
mény, költség, problémamegoldás, 
anyagok, identitás, kommunikáció 
és varázs – rajzolódik ki. A szerte-

ágazó földrajzi és történeti váloga-
tás új asszociációkat tesz lehetővé, 
hangsúlyozva a közös designérté-
keket, amelyek a világ különböző 
pontjain létrejövő tárgyakat alakít-
ják. Így kerül egymás mellé például 
a XVIII. század végi angol arisztok-
rácia udvari öltözete és a Nike nép-
szerű sportcipője a „státusz” hívószó 
alatt, vagy a IX. század óta használt 
iráni, navigációra és időmérésre is al-
kalmas asztronómiai eszköz a sváj-
ci bicskával és az okostelefonnal a 
„multifunkcionalitás” vitrinbe.

Egy nemzetközi múzeum és egy 
kínai vállalat úttörő jellegű kollabo-
rációja ugyanakkor nem pusztán egy 
kiállításcsomagot és a brand meg-
osztását jelenti. A V&A közreműkö-
dik a Design Society programterve-
zetének, illetve kiállításstratégiai 
koncepciójának megalkotásában is. 
(A V&A és az ország kapcsolata 1852-
re datálható; a múzeum azóta építi 
kelet-ázsiai gyűjteményét, melynek 

első kínai műtárgyait az alapítás évé-
ben vásárolta.)

A történeti narratívát biztosító 
V&A tárlata mellett üdítő ellenpont-
ként hat a Fő Galéria Minding the 
Digital című, nagy léptékű, kínai és 
nemzetközi alkotók projektjeit felso-
rakoztató kiállítása. Ez a digitalizáció 
hatásaira reflektál a design eszközei-
vel, a közönséget időszerű kérdé-
sekkel szembesítve: Hogyan képes 
a design közvetíteni a technológia 
és az alapvető emberi értékek kö-
zött? Újraéleszthető-e a designnal 
a kulturális örökség? Újratervezhe-
tő-e a hagyomány? Megtervezhe-
tő-e az empátia? A releváns felveté-
sek három szekcióba rendeződnek: 
digitális találkozások, digitális inter-
akció és digitális participáció. A vála-
szok közül kiemelkedik az ausztrál 
Jeffrey Shaw médiaművész, Sarah 
Kenderdine és Hing Chao interaktív 
adatvizualizációs installációja, mely 
a kiveszőben lévő hakka kungfu még 
élő mestereinek performanszait mu-
tatja be. Látványosak Ying Gao be-
épített szenzorokkal felszerelt ruhái, 
melyek különbözőképpen reagál-
nak a hangra, a lélegzetvételre, sőt 
még a szem mozgására is. A designer 
a performatív és kiszámíthatatlan 
öltözettel a gyorsan reagáló interfé-
szekre reflektál. A számos további 
immerzív és élményalapú installáci-
ót tartalmazó tárlat labirintusszerű 
elrendezését a holland MVRDV épí-
tésziroda tervezte. A kiállítás végén 
pedig a látogatók a kiállítótér fölött 
elhelyezkedő, arra rálátást biztosító 
platformon reflektálhatnak a látot-
takra, és alkothatnak, hogy maguk is 
környezetük alakítóivá váljanak.

A Park View galériában megren-
dezett, kisebb léptékű harmadik be-
mutató a designközpontot tervező 
építesz, Maki munkásságával foglal-
kozik.

Az indulás erős, a tervek ambició-
zusak. Hogy miként épül be Shenzen 
és Kína szövetébe az új, a lehetősé-
geknek és a fantáziának teret enged-
ve szándékoltan definiálatlan típusú 
intézmény? Sikerül-e majd megvaló-
sítania a helyi közösség aktiválására 
és új projektek indítására irányuló 
törekvéseit? Mi történik 2020 után, 
amikor is véget érne a V&A partner-
ség? Képes lesz-e az alapítvány gaz-
daságilag is önfenntartóvá válni? Ez 
ma még mind nyitott kérdés. (Values 
of Design, 2019. augusztus 4-ig; 
Minding the Digital, június 3-ig; 
Mkai+Maki, június 30-ig.)

hamvai KinGa (honG KonG)

Weltmuseum, Bécs

Múzeummániában szenvedek!
Vajon ki tervezte azt a színpompás fejdíszt, a penachót, amelyet pár száz éve egy 
mexikói pap viselt, és mára ikonikus, szimbólumszerű jelképe lett egy hajdani, 
fejlett kultúrának? Ki faraghatta a bámulatos szobrokat? Ki készíthette a csodá-
latos precizitású fegyvereket?

Nagyszabású átalakítási munkálatok után október végén újra megnyitotta ka-
puit a régi Museum für Völkerkunde (Néprajzi Múzeum) utódja, a Weltmuseum 
(Világmúzeum) Bécs központjában, az Operától alig pár percnyire. Bár a név-
változás 2013-ban már megtörtént, a munkálatok csak 2014 végén kezdőd-
tek. A három évig tartó átépítés után 14 megújult teremben, a legkorszerűbb 
múzeumi technikák segítségével ismerheti meg a közönség a világ kultúráit. 
Az átalakítás összesen 21,9 millió euróba került, melynek nagy részét az osztrák 
állam fizette, míg kétmilliót a KHM-Museumsverband (az osztrák szépművé-
szeti múzeumszövetség) finanszírozott saját forrásból.

Benintől Indonéziáig, Mongóliától Kínáig

A világ egyik legjelentősebb etnográfiai múzeuma 1876 óta működik Bécsben. 
Gyűjteményéhez több mint 200 ezer néprajzi tárgy, 75 ezer történeti fénykép, 
valamint 144 ezer nyomtatvány tartozik, amelyek az emberiség kulturális sok-
féleségét reprezentálják.

A termek ma a következő témákat járják körül: Benin és Etiópia: művészet, 
hatalom, ellenállás; Kultúrharc Bécsben; Osztrák mozaik Brazíliáról; A gyar-
matosítás árnyékában; Újfajta tapasztalás – Egy pillantás Kínára; 1873 – Ja-
pán Európába jön; Gyűjtőszenvedély. Múzeummániában szenvedek! (Ferenc 
Ferdinánd trónörökös kijelentése); Déltenger: találkozások az elveszett paradi-
csommal; Indonézia bűvöletében; Mozgásban a világ; Egy új világban; A Kelet 
a kapunk előtt; Közép-amerikai történetek; Egy falu a hegyekben – Buddhista 
falu a Himalája területén.

Mint a felsorolásból is kitűnik, az óriási, főleg dél-amerikai, afrikai és ázsiai 
gyűjteményrészekből 14 téma jegyében válogatták ki azt, ami most a tárlókba 
került. Az új állandó kiállítás több mint 3000 tárgy és rengeteg fotográfia segít-
ségével kalauzolja végig a látogatókat a távoli kultúrák világában.

A friss koncepció alapján összeállított anyag elsősorban a világ és Ausztria 
kapcsolatára koncentrál. Ez egyébként csak egy idő után tűnik fel a látogatónak. 
Eleinte nem világos, mi köze van a számos tablón szereplő Ferenc Ferdinándnak 
az indiánokhoz; hogyan kapcsolódik egy több száz éves mexikói hangszer vagy 
íj a Hofburg világához. Túl nagynak tűnnek az ugrások a korok és földrészek 
között, s ezekhez talán nem elég egy-egy szlogen vagy néhány soros – német, 
illetve angol nyelvű – magyarázat. Ugyanakkor a kiállítás sok új információt 
nyújt az osztrák uralkodóház tagjairól, például Ferenc Ferdinánd „múzeummá-
niája” számos hasonló közintézmény létrehozását segíthette a császárvárosban.

Mint tudjuk, a hódítás sok szörnyűsége és az embernek nem tekintett őslako-
sok halomra gyilkolása idővel feledésbe merült. Ugyanakkor ezek a tárgyak nem 
kerülhettek volna ide másképp, mint a gyarmatosítással, jóllehet ez – már ami 
a távoli földrészeket illeti – éppen Ausztriára nem volt jellemző. A kolonizáció 
tette lehetővé, hogy a főurak elindulhassanak felfedezni a világot, hiszen ahol 
már megtelepedtek a fehérek, ott biztonságban érezték magukat a „vademberek” 
között. Később, az arisztokrácia kalandvágyó tagjai után megérkeztek a tudósok 
is, akik nemcsak kastélyok díszítésére hozták haza ismeretlen vidékek használati 
tárgyait, ünnepi kellékeit és fegyvereit, hanem tanulmányozás céljából és azért, 
hogy kiállíthassák ezeket a múzeumokban. Ekkor még fel sem merült, hogy ilyen 
módon – történelmük és kultúrájuk elhurcolásával – népeket fosztanak ki. Ez idő 
tájt azonban Európa másképp aligha tudott volna meg bármit is e kontinensekről 
– és szerte a világon bizonyos múzeumi tárlók üresek lennének ma is.

E feloldhatatlan dilemma éppen csak felötlik a nézelődőben, miközben tele-
fonjával több száz éves szöveteket, fafaragványokat és fejdíszeket örökít meg, 
vagy a legmodernebb technikát veszi igénybe. Érintőképernyők segítségével 
a kiállított tárgyakon kívül még sok ezret tekinthetünk meg, és olvashatunk 
róluk ismertetőt. A tárlaton olyan nevezetes darabokat csodálhatnak meg az ér-
deklődők, mint a penacho – tollból készült ómexikói indián fejdísz –, vagy a Jo-
hann Natterer zoológus brazil expedíciójából származó tárgyak, illetve Cook 
kapitány Európába hurcolt gyűjteménye.

Ott jártamkor a halottakra emlékeztek szerte a világon, ez alkalomból hatal-
mas mexikói installáció tette színessé a fő csarnokot. A fekete-fehér márvány-
oszlopok és a színpompás mexikói halálünnep kontrasztja mellbevágó volt.

Olvasztótégely és tolerancia

A megnyitón André Heller osztrák akcióművész a Heldenplatzot a világ leg-
különbözőbb kultúráinak olvasztótégelyévé varázsolta. A múzeum előtti sza-
badtéri színpadon mongol, ausztrál, bosnyák, indiai, mexikói, svájci és osztrák 
produkció kat láthatott a közönség. A tolerancia jegyében megrendezett ünnepség 
szellemisége – manapság különösen – egyben politikai állásfoglalást is jelentett.

A múzeum gyakran ad helyet időszakos kiállításoknak, fotóválogatásoknak, 
workshopoknak és fesztiváloknak. Az utóbbiak legtöbbször ingyenesek, csak 
az olyan események belépődíjasok, mint például az argentin tangóshow exklu-
zív táncórákkal, vagy a kulináris programok. Szerveznek olyan 45 perces veze-
tett túrákat is, melyek során a látogatók betekinthetnek a múzeumi munkálatok 
és a ház kulisszatitkaiba.

A Weltmuseum gyermekbarát helyként aposztrofálja magát, ezért innen a fia-
taloknak szánt speciális múzeumpedagógiai foglalkozások sem hiányoznak. 
Természetes az akadálymentesítés: a széles liftekbe minden típusú elektromos 
és kézzel hajtott kerekesszék befér. Látogatás előtt nem árt felkeresni a honla-
pot: szerdán tartanak zárva, pénteken pedig este 9-ig fogadják az érdeklődőket. 
Múzeumshopra, kitűnő étteremre és kávézóra lelünk itt, alacsony árakkal és 
kedves pincérekkel.

eLeK LenKe

Asztrolábium, Irán,  XVIII. század 
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A Design Society épülete – Sea World Culture and Arts Center, 2017
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XXI. ÉVFOLYAM – 2. SZÁM

Kitekintő

(folytatás az 1. oldalról)
Ráadásul a műkereskedelmi boom-
ból sem tudott hasznot húzni. Ezért 
nem volt képes megtartani a hatva-
nas évek nagyjait, azok pedig, hogy 
megéljenek, más galériák iránt kezd-
tek érdeklődni. Rosenquist munkái 
– bár kiállításának nagy sikere volt 
Bellamynál – igen alacsony áron (400 
és 1200 dollár között) keltek el. Mi-
vel nagy léptékű képeket akart feste-
ni, nyugalomra, pénzügyi biztonság-
ra és stabil galériára volt szüksége.

Ezért Leo Castelliét választotta, 
és döntése szerencsésnek bizonyult, 
mivel nála megtalálta, amit keresett: 
a rendszeres kiállítási lehetőséget (a 
legmagasabb színvonalon) és a kor-
rekt anyagi viszonyt. Castelli nagy 
szerepet játszott művészeti fejlődé-
sében is, személyes ismeretségei ré-
vén pedig lehetővé tette számára 
a kapcsolatot a nagy múzeumokkal 
és a legfontosabb gyűjtőkkel. Nem-
csak az olyan kritikusok, mint a ma 
már legendának számító Lawrence 

Alloway, Lucy R. Lippard és Gene R. 
Swenson kezdtek iránta érdeklődni, 
de európai gyűjtők is gyakran meglá-
togatták műtermében.

Első európai kiállítása Párizsban 
volt 1964-ben, amelyen már az új, 
„realista” képeit láthatta a közönség. 
Például a Joan Crawford Says című 
festményét is, amelyen nem a híres 
színésznő volt a fontos, hanem a ke-
zében füstölgő cigaretta. Bár már ko-
rábban felsejlett benne, hogy ugyan 
a „művészien” megformált reklám 
csábító erővel hat, de rossz érzéssel 
töltötte el, hogy a boldogságígérettel 
teli világban valami még sincs rend-
ben, és egy évtizedig eltartott, amíg 
e rossz érzést a műveiben is meg tud-
ta fogalmazni. Ilyen munka volt pél-
dául a President Elect (1961–1964), 

amelyen a banális, mindennapi motí-
vumok realista ábrázolását és a szür-
realista montázs elvét is alkalmaz-
ta. A 228×365 centiméteres képen 
a mosolygó John F. Kennedy látható, 
egy újságból vett fotó megfestve, két, 
süteménydarabokat tartó női kéz, 
mellettük egy akkoriban reklámo-
zott Chevrolet kereke és sárhányója. 
Ez a mű fontos állomás volt az élet-
mű szempontjából is, mert politika 
és reklám összefonódását akkoriban 
kevesen fogalmazták meg ilyen egy-
értelműen.

A fogyasztói társadalom és a szó-
rakoztatóipar reklámjait édes-kese-
rűvé formáló, nagy méretű munkái 
mellett megszületett első, hatalmas 
„történelmi festménye” is: az F–111. 
Ez 51 részből áll, melyek együtt 28 

métert tesznek ki, és először 1965-
ben mutatta be Leo Castellinél. Már 
1963 óta foglalkozott a témával, ami-
kor az amerikai légierő F–111-es harci 
gépe a politika és a nyilvánosság kö-
zéppontjába került. „Eredetileg dara-
bonként akartam eladni. Arra gon-
doltam, mit csinál egy gyűjtő korunk 
történelmének egy darabjával – ha 
van ekkora fala egyáltalán… Az új 
típusú ember egyik alapgondolatát 
akartam ezzel a festménnyel megfo-
galmazni. […] Az emberek meg akar-
ják venni, a kezükbe akarják venni 
a világ egy részét, mindegy, hogy go-
noszak-e, vagy jók. Vicces arra gon-
dolni, hogy művészetet vehetnek, 
míg valójában egy dolgot vesznek, 
amely nem több, mint a saját életük 
párhuzama.”

A kölni Ludwig Múzeum (az ala-
pító Peter Ludwigot a festő 1969-ben 
ismerte meg) teljesen más módon kö-
zelít Rosenquist életművéhez, mint 
a 2003-as Guggenheim-tárlat, ahol 
főként kollázs alapú munkáit mutat-
ták be. Ez a kiállítás egyesek szerint 
olyan, mintha egy hatalmas flipper-
gépben ülnénk, vagy késő este a New 
York-i Times Square sarkán állnánk. 
Itt most az óriási képek is láthatók, 
amelyek Leo Castelli galériájában ál-
lítólag teljesen magukba szippantot-
ták a látogatót. Többek közt a Ludwig 
által megvásárolt 20 méter hosszú 
Horse Blinders, amely – mivel előz-
ménye egy, az 1967-es „hatnapos há-
ború” idején készült fotó volt – egyér-
telmű politikai üzenettel bírt. Egész 
termet tölt be a The Swimmer in the 
Economist (1997–1998) is, melyet 
a fal leomlása után tett berlini láto-
gatása inspirált, ám nem fukarkodik 
a popművészetre sokszor jellemző 
iróniával sem.

Rosenquist jelentőségét némi-
leg elhomályosította Warhol vagy 
Lichtenstein határtalan népszerű-
sége. Ezen a kiállításon kiderül, 
hogy ő is hasonlóan következetes, 
gondolatilag és festőileg is aktuális 
életművet hozott létre – annak el-
lenére, hogy a képein szereplő tár-
gyak és személyek már régen eltűn-
tek az életünkből. A festő, aki még 
részt vett a kiállítás koncepciójának 
kidolgozásában (tavaly márciusban 
halt meg 87 évesen), azt szerette vol-
na, ha művei olyan világot tárnának 
elénk, ahol még senki sem járt. Si-
került: az egykori szupervalóság ma 
jövőbelinek tűnik. (Megtekinthető 
március 4-ig.)

KovÁcs ÁGnes

Museum Ludwig, Köln

Alámerülni a képbe

James Rosenquist: F–111, 1964–1965
vegyes technika, 305×2621 cm

James Rosenquiest a Csillagrabló című képe előtt, 1980
vegyes technika, 518×1402 cm

©
 W

G
 B

ild
ku

n
st

, f
o

tó
: B

o
b 

A
d

el
m

an

A török–arab világ klasszikus mo-
dern kiválósága, Fahrelnissa Zeid 
(1901–1991) a múlt században a há-
ború utáni nemzetközi művészeti élet 
közismert szereplője volt – olvasha-
tó a tárlat ismertető szövegében. Ak-
kor eddig miért nem hallottunk róla? 
– merülhet fel bennünk joggal a kér-
dés. Kiállításait aktív éveiben részben 
maga menedzselte isztambuli laká-
sán vagy Londonban, az iraki követ-
ségi rezidencián, de rendszeres részt-
vevője volt a párizsi színtérnek is: 
Hartunggal, Soulages-zsal, Poliakoff-
fal és a Nouvelle École de Paris köréhez 
tartozó más művészekkel állított ki. 

Életrajzából továbbá az is kitűnik, 
hogy az arisztokrácia tagjaként mű-
vészkarrierje kevésbé függött a kriti-
kusoktól és a galériáktól, mint egyé-
ni ambícióitól. Diplomatafeleségként 
otthon volt Európa nagyvárosaiban: 
a harmincas évek második felében, 
Berlinben férje, Zeid Hussein herceg 
oldalán Hitlerrel teázott. Londoni 
kiállításmegnyitójára a brit uralkodó-
család is ellátogatott. Élete utolsó sza-
kaszában Jordániában élt, ahol alapít-
ványi iskolájában művészetoktatással 
foglalkozott. Hazájában a nemzet kü-
lönc zsenijeként, az arab világban pe-
dig az arab nőművészek új generá-
ciójának mentoraként tartják számon.

A nemzetközi figyelem csak az 
utóbbi években – az  Isztambu-
li Biennálén, illetve az iszlám világ 
művészeti eseményein – irányult 
absztrakt festészetére. Jelen életmű-
kiállítását 2017-ben a londoni Tate 
Modern kezdeményezte, a Deutsche 
Bank támogatásával működő berlini 
KunstHalléval közösen.

A festőnő a XX. századi európai 
avantgárddal és Párizzsal, a művészet 
akkori fővárosával párbeszédben fej-
lesztette ki piktúráját. A török világ-

ban a múlt század elején kivételesnek 
számító érdeklődéssel fordult a prog-
resszív művészethez, amikor azt még 
Nyugaton is csak kevés kivétellel mű-
velték női pályatársai. Karrierje kez-
dete egybeesett az európai izmusok 
korával, lezárulása az avantgárd vé-
gével. Az európai gondolkodás és élet-
vitel (apja ugyancsak diplomata volt), 
valamint a művészet iránti érdeklődés 
tulajdonképpen családi örökség: nagy-
apja szintén festett.

Zeid húszas éveiben a modern mű-
vészet irányzatait – a fauvizmust, 
az expresszionizmust és a szürrealiz-
must – Párizsban ismerte meg. Itt ta-
nult tovább, miután a számára „nem 
kielégítő színvonalú” oktatás miatt 
otthagyta az isztambuli művészeti 
akadémiát. Párizsban műtermet tar-
tott fenn, ahova akkor is visszajárt 

dolgozni, amikor diplomata férje ol-
dalán máshova szólította a kötelesség. 
Lélekben európai volt, és amikor fér-
jével a II. világháború kitörésekor Ber-
linből a kulturálisan mozdulatlan Bag-
dadba kellett költöznie, depresszióba 
esett. Az ókori építészet emlékeihez 
tett kirándulásai sem pótolták számá-
ra az európai nagyvárosok pezsgését. 
Pszichológusa tanácsára sokat utazott 
– többször járt Budapesten is –, s köz-
ben teljes értékű, nemzeti kultúrája 
reminiszcenciáit is mutató művésze-
tet hozott létre. Bár a klasszikus mo-
dernizmus légkörében vált absztrakt 
festővé, képeihez az orientális élet mo-
tívumai és dinamikus struktúrák szol-
gáltatták az inspirációt.

A kiállításon nyomon követhetők 
a következetes kísérletezés, a fejlő-
dés különböző szakaszai. A legkoráb-

bi egy 14 éves korából fennmaradt ve-
gyes technikájú, nagyanyját ábrázoló 
portré. Korai enteriőrjeinek, tájképei-
nek és emberábrázolásainak stílu-
sa az impresszionistákhoz állt közel, 
majd az absztrakció lett művészeti 
programjává. Az átmenetet Küzde-
lem az absztrakttal (1943) című képe 
jelenti: ezen a stilizált emberalakot és 
annak környezetét erős kontúrokkal 
„egynemű” motívumokra tördelve 
formálta meg. A mozaik- és kárpitmű-
vészet, valamint a színes üvegablakok 
hatására egzakt, de áramló, expresz-
szív hatású képfelületeket hozott lét-
re. Absztrakt festészete védjegyévé 
a organikus motívumokban gazdag, 
tördelt felület vált.

Az 1940-es évek második felében 
a török avantgárd Grup d-hez csatlako-
zott Isztambulban. Majd kivált a cso-

portból, és saját szervezésében önálló 
kiállításokkal jelentkezett Izmirben és 
Isztambulban. Ebben az időszakban – 
komoly energiákat mozgósítva – egy-
re nagyobb vásznakon dolgozott, me-
lyeket turbulens, vizionárius jellegük 
miatt egyesek Pollock korai absztrakt 
műveihez hasonlítanak.

Az 1958-as iraki puccsot követően 
– melynek során az uralkodócsaládot, 
férje egész rokonságát kiirtották – fér-
jével és gyerekeivel hontalanná vált. 
Megváltozott társadalmi helyzetében 
a festőnő életében először maga látta el 
a háztartás teendőit. Újabb tevékeny-
ségei művészetében is megjelentek: 
a csirkecsontok megihlették, befes-
tette és műgyantába ágyazta őket. Így 
jött létre a Paléokrystalos műcsoport. 
Az iraki puccs után férjével a francia 
fővárosban telepedett le.

A hatvanas–hetvenes évek fordu-
lóján néhány különösen érzékeny, at-
moszférikus nonfiguratív, illetve mo-
nokróm képet festett kontúrok nélküli 
finom színátmenetekkel.

Miután megözvegyült, fiához köl-
tözött Jordániába, ahol a már említett 
iskolában 15 évig fiatal arab nőket ok-
tatott képzőművészetekre. Amma-
ni házának nemcsak belsejét rakta ki 
képeivel, hanem annak utcafrontját 
is. Életműve nagyrészt családi tulaj-
donban maradt, illetve adományként 
az isztambuli Modern Művészeti Mú-
zeumba került.

A berlini kiállítás hátterében a két 
kultúrkör közeledési törekvései áll-
nak. Fahrelnissa Zeid munkásságának 
európai korszaka valóban a két világ 
metszéspontjában áll: nyugati mű-
vészeti folyamatok sajátos orientális 
adaptációja, egy érvényes indivi duális 
művészéletút lenyomata. (Megtekint-
hető március 25-ig.)

varGa marina

Deutsche Bank KunstHalle, Berlin

Orientális absztrakció

Fahrelnissa Zeid: Break of Atom and Vegetal Life, olaj, vászon, 250×530 cm, 1953 
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