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12–13. oldal
A Kassák Múzeum jóvoltából

16. oldal

Kultusz és ellenkultusz után
Alapkutatás és kiállítás a Kassák Múzeumban
Albert Ádám: Biró Mihály pénztárcája, 2018

9. oldal

A mai ukrán művészetet bemutató
Permanens forradalom című kiál
lítás által megírt történet igencsak
közel áll a magyar „néplélekhez”:
a kívülről jövő fenyegetettség, ál
landó vesztes csaták és háborúk,
a gonosz ellenség által perma
nens mártíromságra ítéltetett, ám
hősiesen küzdő, felmagasztosult
ukrán nemzet kortársi emlékmű
veit állítja elénk. Ezt a historizáló
keservet erősíti meg a katalógus
kurátori tanulmánya és a többi
írás, ezeréves perspektívában
vázolva fel a történelmi tanulsá
got vagy inkább tanúságtételt.
Elfojtott düh, harag mindenütt.
Nem szeretném elbagatellizál
ni a háborús megpróbáltatást
és szenvedést, melyet az utóbbi
években a krími konfliktus miatt
az ország elszenvedett, de ennek
a fájdalomnak a csendesen-igaz
hangja kevés alkotásban ragad
ható meg a jelenleg látható vá
logatásban. Alevtyina Kahidze
installációja vagy Vlada Ralko
Kijevi naplója azok a művek, ame
lyek a mindennapok hiányainak
és szenvedéseinek szemszögéből
mutatnak rá a XXI. század állóhá
borújának kivéreztető, kiéhezte
tő, gyűlöletkeltő voltára. Kahidze
az elszakítottságról, a hétköznapi
szeretet–találkozás–kapcsolat nél
külözéséről, a mikroközösségek
háború miatti megbomlásáról szól
a lehető legegyszerűbb dolgok ki-,
meg- és elvonásával, a hiány, az űr,
a szakadék leheletfinom ábrázolá
sával, az installációvá alakított
személyes napló intim hangján.
A művek nagy része (nemzeti)
önkritika nélkül – a belső problé
mák, a viszály feltárásának valódi
okait megúszva és elkenve –, ro
mantikus hősi halált haló attitűd
del kiált segítségért az elképzelt
„globális világhoz”, testesüljön
az meg az Európai Unióban, a
NATO-ban vagy bármilyen em
berjogi szervezetben. Kevés olyan
munka akad, amelyik ki tud lépni
az önpusztító szenvelgés imageából, átlényegítve, kiterjesztve
a pusztítás fogalmát.
(folytatás a 6. oldalon)
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Az élet csodálatos változatai
Haus der Kunst, München
Kiki Smith: Head with Bird, 1994

21. oldal

Glassyard Galéria, Budapest

Szabadságdiagramok

© A művész, Glassyard és Galerija Gregor Podnar jóvoltából, fotó: Erdős Zsófi

Önmegsemmisítés

Egy bőrgyáros família
gyűjteménye
150 évvel ezelőtt született Wolfner Gyula

Tárlat Bécsben, a Leopold Museumban
Franz Marc: Vörös őzek I., 1910

Ludwig Múzeum, Budapest

ÁRA: 890 forint

Csörgő Attila: Óramű, 2017
kinetikus szerkezet, elektromotor, mikrokontrollerek, parabolatükör, halogénlámpa, fotóállvány, üvegdoboz, változó méret

A kiállítás címe Ütközések / Colli
sions, ám nem tekinthetek el a so
rozat másik részétől sem, amelynek
a címe Deviations / Elhajlások vagy
Eltér(ít)ések. Ám mielőtt erre rátér
nék, érdemes valamit tisztázni.
Amikor valaki kétségbe vonja, hogy
művészet és tudomány között lehetsé

© Kiki Smith, courtesy Pace Gallery, fotó: E. P. Wilson
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ges valódi kapcsolatot találni, s hogy
a művészet mint kutatás értelmes fel
vetés, egyszerűen csak annyit kelle
ne válaszolni neki: nézze meg Csörgő
Attila munkáit. Miért lehet revelatív
ebből a szempontból Csörgő munkás
sága? Mert egyfelől kétségkívül mű
vészetről van szó, hiszen jól hangzó

intézményes referenciák sorolhatók
annak bizonyítására, hogy ezt inter
nacionálisan is így gondolják a kortárs
művészet értő és aktív szereplői. Más
felől pedig arra is van nem kevés adat,
hogy a tudományos szcéna sem ide
genkedik ezektől a művektől, melyek
már azelőtt megragadják a kortárs kép

zőművészethez kevésbé szokott sze
meket és agyakat, mielőtt idejük lenne
kimondani a szokásos menekülő mon
datot: „Ehhez én nem értek.” Továbbá
vegyük észre azt a meglepő jelensé
get, hogy a nagyközönség, azaz a tá
gabb értelemben vett nézők jelentős
csoportjai is élményszerű tapasztala
tokról számolnak be: általában őszinte
csodálkozással fogadják a munkákat.
Hipotézisem, hogy a recepció ezen
univerzalitása talán a művek uni
verzalitásából fakad. Először is az
universum szóban benne van a ver
sus, a forgatás, forgás, Csörgő mun
káinak egyik gyakori mozgásformája.
Példa erre a Clock Work Venice óra
mű mutatója, mely körkörös mozgá
sával ritmikusan mutatja a múló időt,
valamint az idő árnyékaként kivetül
ve s e linearitás érzékelhetőségét se
gítő, mozgó keret-görbék kíséretében
járja az útját. Ha mint mozgó tárgyat
nézzük, a szerkezet gondosan kerüli
a görbék és az egyenes ütközését, ám
ha a vetített mozgóképet vizsgáljuk,
könnyű észrevenni, hogy a projekció
változó görbéje időről időre a végte
len jelét mutatja fel. Ez az egyezmé
nyes jel, a „fekvő nyolcas” itt a kör(ök)
metamorfizmusa nyomán válik cik
likusan újra és újra felismerhetővé
a végtelenített árnyjáték-loopban.
A téridő geometrián alapuló gondos
számítás nyomán készült eszköz úgy
téríti el a fényt, hogy az a kívánt formát
rajzolja, sugározza vagy vetítse elénk.
Eltérítés, eltérés: deviation, deviatus
vagy olaszul devianza.
Devianza alakja Cesare Ripa Ico
nologiájában még nem jelenik meg,
nem szerepel az ismerhető allegóriák
között.
(folytatás az 5. oldalon)

Bencés Gimnáziumi Galéria, Pannonhalma

Jelenlét és odaadottság
A figyelem útjai címmel tavaly de
cemberben jelent meg Kondor Atti
la új albuma, melyben festészete és
alkotói esztétikája párhuzamosan
látható és olvasható. Korábbról már
ismert elméleti-filozófiai beállítottsá
gát nemcsak folyamatosság, hanem
további elmélyülés jellemzi, festé
szetét pedig a mozgás, az elmozdítás
felé nyitja tovább: ezt a festményei
ből készített animációi jelzik. Köny
vének – és pannonhalmi kiállításá
nak – címe két olyan hangsúlyos szót
tartalmaz, amely összefoglalóan jel
lemzi pályáját. A meditatív figyelem
gondolkodói-festő(művész)i követé
se és képi megjelenítése összeszövő
dik alkotásain, ezek olyan belső út

kivetülései, amelyek a befogadást is
a lassítás, az elcsendesedés, a bezárt
ságból való kitekintés felé terelik, és
horizontot szélesítő gondolkodásra
hívnak.
A kiállításon festményei mellett há
rom, részben már ismert animáció –
Splendor solis (2014), Magasból épü
lő város (2016), Ontogenezis (2015)
– is látható. A Splendor solis (A nap
ragyogása/pompája), amely a nap/
fény jelensége köré épül, egy 1532ben keletkezett százoldalas, alkímiai
tanulmányt tartalmazó kódexre tör
ténő utalásként is felfogható, amely
22 színes, egész oldalas festett képet
tartalmaz.

aukciósház szakértője,
Tessa Kostrzewa

londoni árverésre keres
európai és magyar 19-20. századi,
ill. kortárs festményeket
Szakértői nap:
2018. június 6-án, 9-15 óráig
a FOR-ANT-EX Bt. székhelyén.
Időpont-egyeztetés és információ:
Lipták Erzsébet
+36 20 939 0821 / +36 1 321 3742
info@forantex.hu
1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

(folytatás a 4. oldalon)
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Kiállítás

Széplelkek sokat szépelegtek már a művészet és a pénz kapcsolatán.
A kérdés ma úgy fogalmazódhat meg, hogy a múzeumipar és a műkereskedelem mennyiben brandesíthet egyes alkotókat, és hogy ezek
a brandek mennyire orientálják a művészetfogyasztók népes közösségét. Vajon a lábával szavazó kiállításlátogató, illetve a pénztárcájával szavazó gyűjtői réteg mennyiben igazolja vissza a brandeket
felhasználó trendeket a kiállítás- és múzeumcsináló közösségnek?
E trendek megfigyelésével kerülhetett fókuszba a művészeti kánon
fogalma, s így válhatott gumicsonttá a kánonhoz tartozás vagy nem
tartozás problematikája, ezzel együtt pedig a kánont meghatározó
személyek és intézmények ítéletének megkérdőjelezése. Vajon miért
fontos olyan sokak számára, hogy a kánon visszaigazolja a személyes
ízlésüket? Ha pedig ez az ízlés nem vág egybe az aktuális trendekkel,
miért a kánon feltételezett meghatározóinak legitimitását és kompetenciáját kérdőjelezik meg? Talán még akkor is a trendtől akarunk
függeni, ha nem értünk vele egyet?
A Power elnevezésű listák – a Műértőé is – rendszeresen dokumentálják a művészetipar trendjeit. A különböző toplisták áttekintése segít egyfajta távlatot teremteni, a változásokat pedig valamiféle történeti folyamatként figyelni. Enélkül sajnos hiába hisszük,
hogy elfogulatlan kívülállóként követjük a történéseket, valójában
valamennyiünket a trendek sodornak magukkal. A most népszerű
művészek nem feltétlenül lesznek ugyanennyire elismertek néhány
évtized múlva, a régebbi korok alkotói közül viszont bizonyosan újra
felfedeznek néhány olyat, aki évtizedeken, sőt akár évszázadokon át
kimaradt a művészettörténet tankönyvekből. Megjegyzendő persze,
hogy ez a dinamizmus nem működne, ha a múzeumok nem őriznék
a névtelen művészek munkáit, csak az éppen legtrendibbnek tartott
alkotókét.
Történeti távlatból nézve trendhez tartozó korjelenségnek minősül
majd az ezredforduló művészeti életének számos újítása is, amely
most olyan eredetinek tűnik a közönség számára. Esélyesek erre többek közt az élményközpontú művészetközvetítésnek azok a szélsőségei, ahol az élmény eluralja és elfedi a már éppen csak ürügyül
használt műalkotásokat. Például olyan celebek tárlatvezetései, akik
előzőleg még egyáltalán nem látták a kiállítást, vagy a festmények
között rendezett különféle fitneszprogramok, a múzeumi kincsvadászatok, a kutyabarát múzeumlátogatási napok – az ottalvós múzeumi
bulikról nem is beszélve. Ezeket hallva értőn bólogat majd a következő generáció: hát persze, azok a fura 2010-es évek.
Csók: István
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Eltévedt lovagkor
„A XV. században ugyanis a lovagi
képzelet kelléktára már csak hiú kon
venció és puszta irodalom.” (Johan
Huizinga: A középkor alkonya)
Hiú konvenciókat és puszta iro
dalmat akarna láttatni két XXI. szá
zadi magyar művész egy kisgaléria
tereiben? Aligha. Filp Csaba mell
vértjei, Wechter Ákos szalagdíszes
ornamentális grisaille-festményei és
a szövegeik mégis mintha egy ideté
vedt, letűnt kor lenyomatai lennének.
A középkor alkonyán, az újkor kez
detén a díszítés funkcióját vesztett
semmiséggé lett. A címerek, szala
gok, heraldikai motívumok kora le
járt. Míg a két hatvanas évekbeli fil
men Brancaleone ármádiája rongyos
cafrangokban is keresztény hadnak
látszott, a Belfegor a pokolból vér
tes testőrei már az ördög játékszere
ként voltak nevetségesek. S mivégre
ma ez a nemesi, lovagi, méltósággal
teli attitűd? Nosztalgiázik-e Wechter
és Filp, vagy a manierizmus hálójába
gabalyodva bravúrdarabokkal szóra
koztatják nézőiket, elhitetve, hogy ez
a kultúridill még jelent valamit a ma
emberének?
Másról lehet itt szó, más mozgatja
a két alkotót. Van bennük némi bra
vúrra való hajlandóság, meg egyfajta
történelmi nosztalgia is, ám nem es
nek ki kortárs szerepükből. Koncep
tuális-installációs tárlaton jár a láto
gató, nem történeti bemutatón. Nem
a középkor tévedt ide, hanem mi uta

zunk kissé vissza az időbe, hogy on
nan szemléljük korunk gyarlóságait.
Talán most egy új, mitikus határvo
nalon állunk. Egyszerre bennünk
van az isteni utáni vágy, Krisztus ka
tonájaként szép vasba öltözve, a lel
ki és testi bátorságot próbatételeken
keresztül megmutatni, ugyanakkor

tudatosan, az eszmerendszereken
felülemelkedő józansággal és iróniá
val figyelni.
Ez az, ami a két művészt a kiállítá
son összetartja: a komolyság iróniá
ja, illetve az ironikus józanság. Itt
lepleződhet le az idetévedt középkor
minden sallangja. A kézművesség
gyönyöre – Filp egykor ötvösként is

A kéreg ritmusa
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Herman Levente: A kéreg ritmusa 37.,
olaj, vászon, 79,5×59,5 cm, 2018

mények mellett objekteket és szob
rokat is kiállított. Számára az első
helyen a festészet szerepel, de a kü
lönböző tárgyak készítése – legyen
az faragott belső enteriőr vag y
hangszer, amelyen játszik is – alko
tói tevékenységének részét képezi.
Munkásságát Novotny Tihamér
művészeti író 2006-ban Leonar

alkotott –, és a díszítőfestő Wechter
gondosan megmunkált ornamenti
kái is e talajból vétettek. Másrészt
a posztmodern utáni kétségbeesés
nyomában a visszafordított idő épp
segítséget is nyújthat: „…a középkor
sajátságosan ellentmondó képet mu
tat felénk. Egyik oldalon boldog nyu
galom, fenséges délcsend… a másik
oldalon nagyszerű elégedetlenség,
mély benső zaklatottság.” (Egon
Friedell: Az újkori kultúra története)
Ismerős érzés, a meghasonlottság
hoz megtévesztésig hasonló. S itt ál

Wechter Ákos: Yes no, 2008–2018
olaj, vászon, 60×105 cm

Várfok Galéria, Budapest

Madárcsicsergés, belülről fény
lő festmények, fakérgek „portréi”
több tucat variációban. A Várfok
ban Herman Levente egyéni kiál
lításával indul a tavasz. Herman
2008-ban debütált a galériában
Ádám és Éva projektjével, ahol fest

MŰÉRTŐ

A művész jóvoltából

Brandek és trendek

2018. május

do da Vinci művészetéhez hasonlí
totta. A sokoldalú alkotás mindkét
művészre igaz, de Novotny kifeje
zetten a képek hangulatára, a fes
ték finom és könnyed használatára,
a realisztikus, de álomszerű ábrá
zolásmódra utalt.
Herman ezen a kiállításon is be
bizonyítja, hogy elképesztő finom
sággal g yakorolja mesterségét.
A jelen anyag pusztán festészeti,
de a képek újonnan megtalált kön�
nyedséget, játékosságot és kíváncsi
ságot mutatnak. Festészeti kísérle
tezések széles palettáját jeleníti
meg a művész, már-már úgy érez
zük, hogy szinte „arcátlan” az a re
pertoár, amellyel bánni tud, és a stí
lusok sokszínűségének kihívása
ellenére a sokadik kép megfestése
is jól sikerül.
A kiállításon fák törzseit, illetve
fatönköket látunk. Ehhez a témá
hoz Herman makacsul ragaszko
dik. A lírai hangvételű törzsek, tön
kök mellett – melyek belső fényben
ragyognak és önnön szakralitásuk
megtestesítői – megjelenik a halál,
a pusztulás szürkesége. Mindez af
féle Gyűrűk Ura-hangulattal páro
sul, ahol a fák szinte életre kelnek,
és furcsa lényekként, valamilyen
sajátos létezés dimenziójában ve
szik a kezükbe sorsukat.
Önmagában már ez is elég lenne
egy jó kiállításhoz, de Herman itt
nem áll meg, és az anyag egy olyan
bátor festői kísérletezésben csú
csosodik ki, ahol a művész valószí
nűsíthetően, de a néző biztosan lu
bickolhat a festészeti megoldások

lunk e kiállítás terében ugyanolyan
ambivalens érzésekkel, az emelke
dettség és nyugtalanság, a dekódol
hatóság hiánya és a ráérzés keserűsé
ge között. Páncélok és ornamensek,
latin és angol szövegek nemes veretű
üzenetei között. (Megtekinthető május 18-tól június 10-ig.)
Sinkó István
örömteli arzenáljában. Megjele
nik többek között a techno-fatörzs,
az arte povera fa, a konstruktivis
ta fatörzs, a hiperreál tönk, a gesz
tusszerű kéreg. Ezek a stílusok kü
lön-külön és több esetben egymást
átfedve kakofón párbeszédbe kez
denek. Igen, ezeknek a képeknek
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Herman Levente: A kéreg ritmusa 11., 2018
olaj, vászon, 150×150 cm

hangja, pontosabban zenéje van:
némelyikük csak csendes, medita
tív suttogás, mások jazzes, rockos
vagy kísérleti zenei jellegűek. Ezek
a fák, amelyek mi vagyunk, önma
gunk összetettségének, ellent
mondásaink képmásai; a tárlatot
megnyitó Keserü Katalin szerint
egyszerre, egymást nem kioltva,
hanem együtt létezve élnek. A fa
törzsképek nem ábrázolások, ha
nem autonóm lények, amelyek
saját ágensi erővel, független en
titásként „dumálnak” a közönség
hez, ám ez a sokoldalú hang nem
zajt és zűrzavart eredményez, ha
nem komplex, örömteli ritmusban
kéri fel a nézőt egy táncra. (Megtekinthető június 2-ig.)
Vékony Délia
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Kiállítás – Hír
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MODEM, Debrecen

Filofónia

Fotó: MODEM

gát producernek nevezi, míg a
neokonceptualisták közül is kivéte
lesen szoros a kapcsolata a történe
ti, hatvanas–hetvenes évek concept
artjának tisztán az elméleti problé
mára redukált, fogalmi-reprezentá
ciós alapviszonyokat elemző művei
vel. Emblematikus példája ennek
a Satie-t idéző Filofónia, melyben
két orsós magnó az „egy”-et, illetve
a „kettő”-t ismétli végtelenítve, mi
közben a két magnószalag falba erő
sített pálcikákkal kijelölt, hármas
számot kirajzoló pályán halad körbe.
A két szám fizikailag és matematika
ilag is az el nem hangzó hármas for
mában adódik össze csakúgy, mint
a párdarabnak tekinthető Hármas
ságban, melyben a jégből formázott
egyes és kettes fokozatosan felszívó
dik az alájuk helyezett szivacshár
masba. Az Agitátor című installáció
ban a szalag ezúttal a magnón kívül,

Várnai Gyula: Kapu, 2006
installáció

Fotó: MODEM

© HUNGART

Ahogy Várnai Gyula Rewind című
kiállításába belépve elsőként rögtön
a Kapu elé kerülünk, ezzel mintha
egyúttal ki is lépnénk belőle – érzé
ki csapdába esve megrekedünk a kint
és a bent térélménye között: a falon
kaput formázó fémszerkezetre orna
mensekként illeszkedő hangszórók
az épületen kívüli külvilág hangja
it közvetítik, megnyitva, jelenlevő
vé téve a külső teret anélkül, hogy
az fizikailag elérhető volna. Várnai
művészetének egyik alapélménye ez
a címben jelzett gondolati-percepciós
rewind-effektus, ahogy próbára tett
észleleteink mintha hirtelen, mag
nószalag módjára, nagy sebességgel
visszatekerednének, hogy aztán másmás módon újrajátszódhassanak.
A Velencei Biennálén bemutatott,
a hatvanas évek utópisztikus béke
mozgalmi törekvéseinek szimbó
lumtárát a jelennel konfrontáló kiál

Várnai Gyula: Hanghiba, 2016
objekt

© HUNGART

egy vastag fa törzsét járta körül. A ki
állítás alkalmából Debrecenben újra
elkészített köztéri munka az „idő
befagyasztására” tesz borgesi ih
let ettségű kísérletet: a magnó tör
lőfejének letakarásával a szerkezet

Fotó: MODEM

lítása (Békét a világnak!, 2017) után
a MODEM retrospektív jellegű tár
lata Várnai hang- és tágabban véve
a zajhoz, zenéhez kötődő installá
cióinak csaknem teljes körű váloga
tása. Várnait – a kilencvenes években
fellépő több pályatársához hasonlóan
– az „érzéki konceptualitás” (Andrá
si Gábor) jellemzi: neokonceptuális
művei auditív, vizuális, taktilis ész
leletek, hatások aktív bevonására,
össze- és kijátszására épülnek. Jel
legzetesen prózai anyagválasztásai
hoz hasonlóan hanginstallációiban
is hétköznapi, „készen talált” zaj
elemekkel, torzított beszédtöredé
kekkel, hangkollázsokkal dolgozik.
Az installációkban megjelenő hang
sok esetben hiányzó dimenziókat pó
tol vagy többletdimenziókat képez.
A zörejek térképzetet keltenek, hang
testként körvonalazódnak, másrészt
időbeliséget, történetet adnak a tár
gyaknak, miközben a legkülönfélébb
hordozók és eszközök – a walkman
től a magnón át a klasszikus hang
szerekig – maguk is gyakran válnak
meghatározó vizuális elemmé, mint
a kábelekkel kirajzolt ágy hangszó
rókból összeálló „hangárnyéka” (Sü
ketszoba), a Kapu kvázireliefjei vagy
a Védőbeszéd fülhallgató-ornamen
tikája.
Erik Satie még a múlt század ele
jén a zeneszerzést felváltani ké
pes (konceptuális) hangmérnök
séget, a hangtechnika művészeti
potenciálját nevezte filofóniának.
Hasonló megfontolásból a zene
szerzéssel is foglalkozó Várnai ma

Várnai Gyula: Skót ősz, 1995
installáció

– elméletben – korlátlan mennyisé
gű hangot képes felvenni, tárolni és
visszajátszani az utcai zajokból. A fa
törzse azonban erősen limitálja ezt
az öröklétet, és végül önfelszámoló
vá teszi a rendszert, ahogy a szalag
a fa törzsén elkopva elszakad.

Várnai sokszor költői címadásai
ban visszatérő elem egy (vagy több)
ismeretlen per részleteire való rej
télyes utalás: Vádalku, Védőbeszéd,
A büntetőeljárás kommentárja,
A vesztes érvei. Ez az enigmatikus
per jellegzetesen kafkai: szabály
rendszere, menete és állása kiismer
hetetlen, irracionális, transzcendens,
mint a Védőbeszéd vagy A vesztes ér
veinek érthetetlenné, zeneivé tor
zított beszédtöredékei. Várnai nyi
tottnak tűnő, mégis áthatolhatatlan
ajtói, átjárói, kapui innen nézve pe
dig a Per híres paraboláját, A tör
vény kapujában aporikus helyzetét
parafrazeálják. A Vidékről jött ember
és az Őr reménytelen dialógusát idézi
a térben egymás mögé felsorakozta
tott, sematizált ajtókból álló Replika,
amely kopogásunk hangját és ritmu
sát kontaktmikrofonokon keresztül
különböző módokon visszhangozza,
mintha láthatatlan kéz kopogna vis�
sza a másik oldalon.
A kiállítás végére került, harmadik
jelképes kapu sem kevésbé aporikus.
Az Átjáró I. egy magnó által forga
tott, „házi készítésű” zootróp, mely
hez közelebb érve hirtelen örvénybe
kerülünk: a forgó hengerben mise en
abyme-szerűen lejátszódni látszik
a szerkezethez való iménti közele
dés jelenete, amely a zootrópban lévő
képsorhoz érve újabb, végtelen szá
mú átjárót nyit meg. Hogy átléphes
sünk ezeken, önmagunk vagy a ka
puk radikális metamorfózisára lenne
szükség. Nem meglepő, hogy Várnai
kiállításbéli videomunkáiban – mint
ha műveihez adna kulcsot – minden
metamorfózisban van. A felvéte
lek torzításával a kézfej fokozatosan
edénnyé, az edény késsé, majd kést
markoló kézfejjé és tovább transzfor
málódik (Magic). A legfrissebb, a ki
állítás utolsó részében bemutatott vi
deókban pedig egyszerű szerszámok
– olló, satu vagy csípőfogó – fordul
nak át egymásba.
Mint egykor a Szent István Király
Múzeum terében csak egyetlen pont
ból összeálló, anamorfikus szöveg
installáció („A valóság attól függő
en más és más, hogy megfigyeljük-e
vagy sem.” W. H.) demonstrálta, Vár
nai munkáinál a nézőnek újra és újra
alkalmazkodnia kell az összekuszált
észlelési viszonyokhoz, elmozdulva
addigi fizikai-világnézeti pozíciójá
ból, és a revelatív összeállás reményé
ben felülvizsgálnia a kint és a bent,
az azonos és az ugyanolyan, a hang
és a látvány, a tér és az idő biztosnak
tételezett viszonyait. (Megtekinthető
május 27-ig.)
Zemlényi-Kovács Barnabás
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A Műértő májusi kiállításajánlója
acb Galéria / Kendell Geers: EsemPlastiK – Megharapni a kezet,
amely enni ad, június 15-ig
Centrális Galéria / Terápia, június 10-ig
Chimera-Project Gallery / Morgan O’Hara: Live Transmission,
június 7-ig
Glassyard Gallery / Csörgő Attila: Ütközések, május 12-ig
Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum / Türk Péter: Minden
nem látszik, június 24-ig
Óbudai Társaskör Galéria / Cséfalvay András: Három lecke, melyekben
kereszteslovagok, gyorsuló testek és kivédhetetlen kisbolygók
szerepelnek, május 27-ig
Pannohalmi Apátsági Múzeum és Galéria / Kibékülés, november 11-ig
Re:public projekttér – Pécs / Kálmándy Ferenc fotográfiái
és a nyolcvanas évek, május 8-ig
Várfok Project Room / Misetics Mátyás: Sötét anyag, június 2-ig
Várgaléria – Veszprém / „Hiszünk a halál előtti életben” – válogatás
az Irokéz Gyűjtemény kortárs műveiből, december 31-ig
A munkatársak javaslatainak összesítése, ábécésorrendben.
Fátyolsáv fények, csurranó színek
Az Antal–Lusztig-gyűjtemény legszebb darabjairól jelentetett meg kötetet
a debreceni Déri Múzeum. Anna Margit, Ámos Imre, Bálint Endre, Barcsay
Jenő, Korniss Dezső és Vajda Lajos képei a mára mintegy 5000 alkotást számlá
ló kollekció különleges részét képezik, mivel a szentendrei kötődésű művészek
közül a tulajdonos-gyűjtő személyes viszonyban állt kortársaival. A 600 olda
las könyv anyagából válogatott kiállítás augusztus végéig látogatható a debre
ceni MODEM földszintjén.
Legyen mexikóibb a Frida Kahlo-Barbie!
Jogviták miatt bírói ítélet akadályozza a világhírű mexikói nőművész arcvoná
sait idéző babák árusítását hazájában. A francia AFP hírügynökség jelentése
szerint az egyik utód, Anda Romero szerint újra kell tervezni a babát: sötétebb
bőrszínnel, markánsabb szemöldökkel, harsányabb ruházattal és mexikói
ékszerekkel, de főként lényegesen zömökebb alkattal felelhetne csak meg
az eredetijének. Frida Kahlo műveinek kiállítását most először Budapesten is
megtekinthetik az érdeklődők, a tárlat a festő 111. születésnapja alkalmából
júliusban nyit a Magyar Nemzeti Galériában.
Etiópia is visszaköveteli elrabolt műkincseit a britektől
Százötven éve elrabolt műkincsek, arany kegytárgyak és vallásos szövegeket
tartalmazó kéziratok mielőbbi visszaadását követelte az Art Newspapernek
nyilatkozva Etiópia nagy-britanniai nagykövete. Mint hangsúlyozta, a műkin
csek státuszának hosszú távú letétté való átalakítása nem lehet megoldás. A brit
győzelemmel végződött 1868-as magdalai csata óta a sok milliárd font értékű
rablott tárgyak a British Museumban, a windsori kastély királyi könyvtárában
és a Victoria and Albert Museumban találhatók. A polémiát a V&A április elején,
a csata 150. évfordulója alkalmából megnyílt kiállítása szította fel, a tárgyak
visszaszolgáltatását ugyanis már 2008-ban hivatalosan is kérte az etióp állam.

Meg nem valósult művek – 2018
A Műértő 4. oldalán havonta jelentkező kezdeményezés a tranzit.hu egyik
első pályázatát idézi fel 2006–2007-ből, amely meg nem valósult művek létrehozását támogatta. Ez a sorozat most más eszközökkel közelít a kérdéshez:
spekulatív, utópisztikus művészi elképzeléseket és koncepciókat hoz nyilvánosságra. Az ötlet kapcsolódik Beke László 1971-es Elképzelés projektjének
gondolatköréhez is. Beke egy elképzelés dokumentációjaként megvalósuló
műveket kért egy gondolatban, illetve mappában „megrendezett” kiállításhoz. Utóbbi aktualitását az adja, hogy 2018 őszén a tranzit.hu a Kiscelli
Múzeummal együttműködve Beke gyűjteményét a korabeli kulturális közeg
párhuzamos rétegeivel együtt mutatja be.
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Kiállítás

2018. május

Bencés Gimnáziumi Galéria, Pannonhalma

(folytatás az 1. oldalról)

A művész jóvoltából

Jelenlét és odaadottság

Kondor Attila: A figyelem útjai II., olaj, vászon, 200×70 cm, 2015

válnak a transzparensen mozgó felüle
teken: például a teremtetlen fény, ame
lyet üresen hagyott/fehér nyomok, be
szűrődések (ajtók vagy ablakok résein),
kihagyások (hiányzóként ható köny
vek) vagy vízen megjelenített, fénylőn

A művész jóvoltából

Állítólag még Dürer kézjegye is felis
merhető benne; a későbbiekben nem
csak festőkre volt hatással, hanem W.
B. Yeatsre és Umberto Ecóra is. Kondor
Attila animatikja is a sugárzó-fénylő
napgömböt, illetve annak megvilágítóátváltoztató (például fény–árnyék) ere
jét, pulzáló valóságát helyezi a közép
pontba. A Magasból épülő város mai,
konkrét nagyvárosi látványt (Budapest
és Sas-hegy) hoz mozgásba oly módon,
mintha egy Mondrian-festmény négy
zeteinek arányait követő ablakhálón
keresztül figyelő kamera szempontjá
ból néznénk az áttűnéseket, átvilágí
tásokat, beárnyékolódásokat, az idő és
a fény játékait. A hegy formája szem
lencseként fogja és foglalja össze a lát
ványt, és egészében archaikus, antik
hatást idéz elő. Az Ontogenezis – mint
címe is jelzi – végigköveti a mozgásba
lendülő művek kirajzolódását, megte
remtődését, a különféle metamorfózi
sok kialakulását.
Kondor Attila gondolkodásmódjá
nak és festészeti megjelenítéseinek
hangsúlyos részei még erőteljesebbé

Kondor Attila: Ontogenezis, videoanimáció, 7’ 3”, 2015

MEG NEM VALÓSULT MŰVEK 2018

fehér szoborfigurák jeleznek. A jelen
létté tett és jelenlétet felemelő figyelem
a természet, az ember által létrehozott
tárgyak, épített terek sajátosan felfo
gott kapcsolatában mutatkozik meg vi
zuális világában. A képfolyamatokban
a világ és a világot megfigyelő szem
összeolvadásának és szétválásának,
azonosságának és különbözőségének,
eggyé és többé alakulásának pillanatai
jelennek meg; az elemi erők – a föld,
a víz, az ég, a levegő – áramlásának rit
musa szervezi mozgó képekké a fest
mények mozdulatlan tárgyait. A képpé
váló figyelemáramlás az idő érzékelé
sének relativitására rezonál, ahogy pél
dául a formátlan(nak tűnő) üres moz
gás egy felülről lecsobbanó szökőkút
képévé alakul: út, figyelem, feltétel
nélküli teremtetlen fény – mindezek
együtt vezetnek el egy egyszerűség
re törekvő, klasszikus elemeket, élmé

nyeket, emlékeket összetartó, egyedi
képi világba.
Parmenidész – a festő egyik hivat
kozási pontja – a Töredékekben a léte
ző és a nemlétező megismerhetőségét,
illetve létezési módjuk elgondolási le
hetőségét veti fel (II. töredék). A szim
bolikus út fogalmát pedig szigorúan
a jelenre vonatkoztatva érti: „…egy
szava marad meg az útnak, / hogy
van; azon pedig igen sok jel van: /
hogy keletkezhetetlen lévén pusztul
hatatlan is, / mert hiánytalan, rezdü
letlen és teljes, / nem valaha volt, sem
lesz, mivel most az: minden együtt, /
egy folytonos…” (VIII. töredék). Kon
dor Attila festői megjelenítései ezekre
a fogalmakra tesznek képi utalásokat,
rájuk irányítják a figyelmet. A formák
és értelm(ezés)ek egymásba alakulása,
a visszafogottság a tiszta, leszűrt fes
tészeti megfogalmazásokkal mintha

MŰÉRTŐ

időkön, korszakokon ívelne át, ismert
terekre emlékeztetne – mindezzel
a legszemélyesebbet és a legáltaláno
sabbat is mozgásba hozza, képi be
szédbe szólítja. Képi világát követve
mintha az ókori peripatetikus iskolák
nyomain járnánk; konkrét és szimbo
likus helyszínein mintha valamilyen
kimondhatatlan módon érzékelhet
nénk az általuk jelképezett kultúra át
derengését mai világunkba.
A gondolatfolyamatoknak ezt a fi
gyelemmé alakított feltételezettségét,
diszkrét megközelítését és újraértel
mezését a képek visszafogott, pasz
tell- vagy egyértelműen erős színei,
a monokróm felé közelítő megoldásai
közvetítik, a művek a külső és a belső
látás megjelenített jeleiként is olvasha
tók-nézhetők. A mozgó képek lénye
ges kísérői a velük összhangba hozott
zenék, amelyek az időt és az emléke
zetet idézik meg, mégis a jelenben tar
tanak, marasztalnak: abban a jelen
ben, amely mindig csak a mostban
élhető meg, és amelyre úgy lehet vi
gyázni, ha elengedjük. Az út feltűnése
és eltűnése, az áttűnés víz, föld és ég
között, a csillagok és a kövek, a hegyek
és a fák eggyé válása annak a szemnek
látható, amely az összpontosító figyel
met követi, amely egyszerre külső és
belső, reflexív és önreflexív.
Kondor Attila művei felidézik azokat
a korszakokat is, amelyekben a külön
féle világokat valóságosként élték meg,
és ténylegesként gondolták el az átjár
hatóságot e világok között; ennek le
hetséges variációiként, ösvényeiként
is szemlélhetők alkotásai, amelyek
ben letisztultan alakulnak sajátjává
a különböző festészeti-képi hagyomá
nyok. (Megtekinthető június 1-ig.)
M áthé A ndrea

Fekete Balázs
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Glassyard Galéria, Budapest

Szabadságdiagramok
és elhajlások szabálytalanságaival,
ellenőrizhetetlen és véletlenszerű
mozgáspályáival? Ha arra gondo
lunk, mi a szerepük konceptuálisan
ezeknek a vizuális fenoméneknek,
az ideáknak és a köztünk megte
remtett interfészeknek, nyilvánva
ló, hogy érzéki lépcsőfokokként mű
ködnek az elérhetetlen, meg nem
tapasztalható univerzum megisme
résének folyamatában. Ami szem
mel nem látható, a kép hozzáférhe
tővé teszi éppúgy, mint a Collisions
and Deviations hosszú expozícióval
(legalábbis a lezajló események idő
tartamához képest hosszúval) ké
szült képi modelljei. Ezek a képek
olyan mozgáspályamodellek vagy
mozgásdiagramok, amelyek kiindu
ló állapota vagy motívuma a szabad
esés törvénye.
Ahogy Paul Klee írja a Pedagóg iai
vázlatkönyv lapjain: „Útjára ered egy
aktív vonal szabadon, céltalanul;
séta ez, csak úgy a séta kedvéért.”
A mozgáspályák szabadságdiagra
mok, minthogy a művésznek szabad
ságában áll megtervezni, dokumen
tálni, s a megfelelőket megtartani

Csörgő Attila: A kör négyszögesítése, 2013
fényszobor, 160×40×40 cm

tokat, sajátos ortopédia, mozgáskor
rekció, csakhogy ez a mozgásjavítás
vagy korrekció itt reciprok műkö
dik: épp a függőleges elhajlítása vagy

© A művész, Glassyard és Galerija Gregor Podnar jóvoltából

A deviare latin kifejezés, eredete:
az, aki az útról letér, „de via”, vagyis
a deviáns, a más utat kereső, a szisz
témába be nem illeszkedő, az eltérő
vagy eltérített, a kifejezést itt a legtá
gabban értve.
A deviációk jelentőségének fel
ismerése és koherens tudományos
hipotézise a paradigmaváltás kife
jezésben érhető tetten, mellyel Tho
mas S. Kuhn a tudományos forradal
mak szerkezetének vizsgálata során
azt kísérelte meg bizonyítani, hogy
a nem várt, szokatlan, eltérő ered
mények és adatok kumulációja a ko
rábban mindenki által elfogadott,
megszokott igazságok és világképek
elvetéséhez vezethet.
Ha valami nem stimmel, ha egyes
új eredmények nem illeszkednek
az elfogadott kánonhoz, az a tu
dás forradalmát idézheti elő – per
sze éppúgy lehet egyszerű tévedés,
hiba, aberráció, melyet figyelmen
kívül kell hagyni, ami elhanyagol
ható. Évezredekig izgalmasnak tűnő
kérdések váltak a tudományfejlő
dés során elhanyagolhatóvá, felejt

© A művész, Glassyard és Galerija Gregor Podnar jóvoltából, fotó: Erdős Zsófi

(folytatás az 1. oldalról)

Csörgő Attila: Ütközés 5., 6., 7., 2018
fotó, archival pigment print, 60×40 cm

és megmutatni. Modellek, képek
révén bemutatott erőterek vagy ké
pek alapján végzett számítások vizu
ális formában; a teória interfésze itt
az a kép, amit látunk, a képi gondol
kodás megvalósulása. A mozgások
befolyásolása változtatja a folyama

© A művész, Glassyard és Galerija Gregor Podnar jóvoltából, fotó: Erdős Zsófi

hetővé, mint például a quadratura
circuli, a kör négyzetesítése, mely
ről a XIX. században egyértelműen
bebizonyították, hogy eukleidészi
szerkesztési elvekkel nem lehetsé
ges a megoldása.
Ám ezen a kiállításon mégis itt
van a Squaring the Circle, a négy
szögesített kör, bár kétségkívül
nem körző és vonalzó, hanem tü
kör és fény a használt eszközök, és
mindenki a saját szemével láthatja,
hogy a kör árnyéka négyzet, még ha
nem is hisz a szemének. A magya
rázat Csörgő Attilától: „Ha a fényt
egy testnek fogjuk fel, akkor ennek
a testnek az egyik metszete egy kör,
másik metszete pedig egy négyzet.”
A mű első változata 2012-ben a 13.
kasseli documentán volt látható, míg
a javított verzió egy példánya a pá
rizsi Laboratoire Astroparticule et
Cosmologie-ban, valamint ezen a ki
állításon is megtekinthető.
Egy ideális univerzális kánonba
a testek deformitása látszólag nem
illik bele. A tökéletes alakok, a pla
tóni testek, a vitruviusi ember és
a hasonló ideák, melyek Csörgőt lát
hatóan folyamatosan foglalkoztat
ják, vajon miként férnek össze a de
viációkkal, például az ütközések

Csörgő Attila: Orange Space, 2003
saját készítésű kamera, 80×60×60 cm

az ütköztetés révén az egyenes pá
lyák eltérítése és az így keletkező raj
zolatok megmutatása a cél. A mág
nes mint kötelességtudó pedagógus
működik – a pedagógus eredetileg
az a rabszolga, aki a gyereket az is
kolába vitte, illetve onnan elhozta
–, vagyis az eredendő és külső befo
lyásolás nélkül változtathatatlan tör
vényszerűségek határait és kereteit s
ezek módosításainak alkalmi eseteit
mutatja, egyedi pályaképekkel.
Az ábrák metaforikus értelem
ben társadalmi kontextusba vetített
mozgásokként is interpretálhatók,
ábrázolva a determinista kondíciók
közti szabad akarat egyéni lehető
ségeit, az eltérő személyes utakat,
ideértve a választások mintázatait,
egyáltalán a szabadság potenc iális
tereit – s hogy erre itt és most gon
dolhatunk még, az azért biztató.
Legalábbis mindaddig, amíg valami
rosszul felfogott szociális ortopédia
bele nem szól a társadalmi devian
ciákat korrigálni kívánó totális üdv
tervvel, a devianciák körébe von
va a civilek mellett a művészetet is,
minthogy a művész az a deviáns, aki
nem enged a szabadságból. (Megtekinthető május 12-ig.)
Peternák Miklós

EsemPlastiK – Megharapni a kezet, amely enni ad
Kendell Geers dél-afrikai születésű, Brüsszelben élő művészt a hazai kö
zönség az első OFF-Biennáléról ismerheti (Ellenállás rituálé, performansz).
Az acb Galériával 2013 óta tartó együttműködésének köszönhetően jelenleg
második alkalommal látható egyéni kiállítása Budapesten. Geers munkái
kultúrtörténeti és önéletrajzi utalásokkal telítettek, művészeti praxisát
önreferencialitás és társadalmi-politikai elkötelezettség jellemzi, melynek
legmélyebb forrásai az afrikai törzsi művészetből eredeztethetők. A magyar
vonatkozásokban bővelkedő tárlat címe, az „esemplastik” Samuel Taylor
Coleridge angol romantikus költőtől származik; jelentése egy dualisztikus
tárgy egységgé gyúrása a képzelőerő segítségével. A művész a Szent Ist
ván-kultuszból kiindulva közös asszociációs spirálra fűzi fel a Szent Jobbereklyét, Duchamp enigmatikus A törött kar megelőlegezésére című ready
made-jét (amely egy közönséges hólapát) és saját bronzba öntött, összelán
colt két karját. A Megharapni a kezet, amelyik enni ad című, a kiállításra
készült plakatív sorozata a kéz és az általa kifejezhető hatalmi gesztusok
szimbolikájára épít. A különböző kézmozdulatok egyfajta fiktív, a Szent
lélek kiáradása kompozíciókra vagy az árpádsávra emlékeztető heraldikai
háttér előtt jelennek meg. Kendell Geers az ezeréves magyar államiság és
a kereszténység ideológiai mozgatórugóit jelekre, szimbólumokra és tár
gyakra bontja le, melyekben egyházi, pogány és nemzeti motívumok keve
rednek. (acb Attachment, június 15-ig.)
A dolgok akarata
A Trafó Galéria tárlata portugál, perui, amerikai, cseh és magyar művésze
ket hoz közös nevezőre A dolgok akarata hívószó alatt. A kiállítás a hétköz
napi tárgyak, legfőképp pedig napjaink virtuális tárgyainak elméletbeli
státuszával foglalkozik: arra keresi
Popovics Viktória
a választ, hogy a „tárgy” vagy a „do
log” milyen társadalmi, kulturális,
gazdasági és természeti szerep hor
dozója. Ember Sári archaikus masz
kok nyomait magukon viselő, időtlen
márványportréi és büsztjei az emlé
kezés forrásául vagy céljául szolgál
hatnak. Lindsay Lawson A mosolygó
kő című filmje a tárgy (egy bohóc
arcú kő) és az ember fetisisztikus
viszonyát boncolgatja. Az amerikai
művész azt az abszurd helyzetet
mutatja be, amint az eBay-en kerin
gő egymillió dolláros kő teljesen ha
talmába keríti a vásárlót. A Prágában
élő Roman Stetina műszaki áruhá
zak tesztkameráit hozza installatív
környezetbe az árudömpingnek azt
művészettörténész, kurátor,
a fokát megmutatva, amikor a high
a Ludwig Múzeum munkatársa
tech tárgyak egymással kommuni
kálnak, kirekesztve a vásárlót, vagy
épp a közönséget. A Brüsszelben élő,
perui származású Nicolas Lamas XXI. századi és ősi tárgyakat ütköztet,
afrikai maszkot vívófelszereléssel, vudu fétistárgyat plazmatévével, ezáltal
mozdítva ki azokat szokásos értelmezési mezőjükből. Pedro Barateiro por
tugál alkotó videójában az internetes létezés, az interneten keresztül törté
nő fogyasztás, így a posztolás és a böngészés kerül előtérbe, rávilágítva a hát
térben meghúzódó gazdasági érdekekre, az ember és a természeti tárgyak
megváltozott viszonyára. A „tárgyi fordulat” („thing-turn”) a tudományban,
a filozófiában és a művészetben is egyre nagyobb teret hódít. A tárgyakkal
való foglalkozás felértékelődése a velük kapcsolatos megváltozott és ellent
mondásos viszonyunkkal magyarázható. A Trafó Galéria kiállítása azzal
szembesíti a látogatót, hogy a tárgyak mindenhol ott vannak, szerves részei
életünknek, időnként különösen viselkednek, és ami a legnyugtalanítóbb:
„akaratuk” van. (Trafó Galéria, május 6-ig.)
Pest, Párizs, háztetők
Új kulturális helyszín Budapest belvárosában a Rugógyár Galéria (Műértő,
2018. április). Az egykori rugógyártó műhelyben kialakított kereskedelmi
galéria unikalitása abban áll, hogy új felfedezetteket, már befutott művésze
ket és klasszikus mestereket kíván kiállítani és ezáltal a művészettörténeti
tradíció folytonosságát hangsúlyozni. A Pest, Párizs, háztetők című tárla
ton az idősebb generációt az 1964-től haláláig Párizsban élő Csernus Tibor
két festménye képviseli. Csernus az 1970-es években fordult a hiperrealista
ábrázolás felé, utcarészleteket, köztéri jeleneteket megörökítő vásznai fotó
használatról tanúskodnak. A magyar hiperrealizmus kiemelkedő darabja,
a Piac (1973) formai és tartalmi szempontok alapján Barakonyi Zsombor
festményeivel kerül párbeszédbe. A két alkotót a barokkos fénykezelés,
a fotóhasználat és a városi téma kapcsolja össze. Barakonyi bükkfa táblára
készült képein nagyvárosi utcajelenetek, járókelők, nyüzsgő, vibráló hely
színek jelennek meg sajátos street art technikával kivitelezve. A legfiatalabb
szobrászgenerációt Hardi Ágnes képviseli, akinek horganylemezből meg
formázott, letisztult kompozíciói városi tereket, háztetőket, tűzlépcsőket
jelenítenek meg, kimerevítve az atmoszférát. Veres Balázs a Gellért-hegyi
Szabadság-szoborra adott képzőművészeti reflexiók sorát folytatja, szelleme
sen lényegíti át Kisfaludi Strobl Zsigmond ikonikus szobrát. A kereskedelmi
profilú galéria azáltal, hogy XX. századi életműveket von be és a kortárs al
kotóknak nyit inspirációs teret, fontos szakmai kihívást választott, amelyből
a színtér sokat profitálhat. (Rugógyár Galéria, május 25-ig.)
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FKSE – Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület

A túlélés művészete 2.0
Egyrészt a pozitív tény miatt, hogy valakit írásra ösztönzött a Fiatal Kép
zőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) helyzetéről szóló márciusi írásom,
másrészt a tárgyi tévedések okán is érdemes és szükséges reagálni Gyárfás
Péternek a Műértő áprilisi számában megjelent, az egyesületet érintő szö
vegére.
Gyárfás Péter az FKSE napjainkban betöltött szerepére vonatkozóan ha
tározott állításokat fogalmaz meg, az azonban nem világos, hogy felveté
sei mely gondolat köré szerveződnek, amint az sem, hogy ezeket milyen
szempontokra alapozva tartja érvényesnek. Azt is nehéz eldönteni, hogy
gondolatmenete az FKSE jelen helyzete vagy múltja felől építkezik. Az ér
vek hiányát némiképp ellensúlyozhatnák az információk, ezek azonban
pontatlanok, helyenként tévesek (az említett 500 ezer forinttal ellentétben
az FKSE éves fenntartási költsége minimum 6 millió forint; a korhatár pedig,
amellyel tagok az egyesület szolgáltatásait igénybe vehetik, változatlanul
35 év).
A leginkább megragadható állításnak az az általános érvényű észrevétel
tűnik, mely szerint a rendszerváltás előtt a stúdió más szervezeti és infra
strukturális feltételekkel rendelkezett, mint azt követően. Ezt a kétségbe
vonhatatlan tényt – azt hiszem – tekinthetjük közös nevezőnek. Tekintet
tel azonban arra, hogy a szervezeti átalakulás szükségszerű lépés is volt,
és nem pusztán döntés kérdése, ilyen formában nem látom indokoltnak
az FKSE 1990 előtti, valamint mai helyzetének összevetését. Új szervezeti és
financiális körülmények között –
érthető módon – a szervezet funk
ciója jelenleg is változásoknak volt
és van kitéve. Míg az államszocia
lizmusban a szakmai és a szociá
lis profil összemosódott, addig
a képzőművészeti egyesületben
– a szociális szempontokat ugyan
megtartva – a szakmai profil erő
södött. Az FKSE létjogosultságát
jól szemlélteti az a tény, hogy nem
csak túlélte a rendszerváltást, hanem a mai napig civil szervezet formájában
is képes hiánypótló, intézményes szerepet betölteni a művészeti életben.
Évente közel másfélszáz pályakezdő jelentkezik a stúdióba. Úgy gondolom,
már pusztán ennek tükrében sem szükséges az FKSE bizonyítványát tovább
magyarázni.
„Az FKSE romokban hever. Ahogy a magyar képzőművészeti infra
struktúra is.” Ezzel a felütéssel tulajdonképpen a szerző maga jelöli ki azt
a kontextust, amelyben nehezen értelmezhető a továbbiakban az FKSEnek tulajdonított hatékonytalanság. Amennyiben a hazai képzőművészeti
infrastruktúra egésze romokban hever, mennyiben célszerű ezt egy (még)
működő civil szervezeten számonkérni?
Gyárfás Péter felvetései nyomán inkább az a kérdés, hogy miért nincsen
más olyan szervezet, ahova a pályakezdők az egyetem után jelentkezhetnek.
Vagy hogy miért nincs több, különböző profilú képzőművészeti szervezet,
amelyek közül akár választhatnának is a fiatal és középgenerációs alkotók?
Amennyiben az FKSE jelenlegi tevékenységét 1989 előtti funkcióival vetjük
össze, egyszerűbb lenne feltenni azt a kérdést: miért nincs a Magyar Művé
szeti Akadémiának ifjúsági tagozata?
A rendszerváltást követően az FKSE-nek nem volt módja gyűjteményét
vásárlások útján bővíteni, a hatvanas években vásárolt műveket már jóval
korábban átadták a Magyar Nemzeti Galériának. A több évtizede különbö
ző állapotú raktárakban őrzött, intézményes jelentőségű anyag kezelése egy
önkéntes alapon működő civil szervezet számára nagy feladatot jelent, a szé
lesebb közönség számára pedig hozzáférhetetlen. Ennek ellenére a minden
kori vezetőségek nagy figyelmet szenteltek a gyűjteménynek, igyekeztek
azt szakmailag feldolgozni és megfelelő módon kezelni. Amennyiben erre
lehetőség nyílik, elérkezettnek tűnik az idő arra, hogy az FKSE gyűjteménye
– az egyesület működéséhez anyagi hozzájárulást jelentve – a kánonképző
közintézmények valamelyikében kapjon méltó helyet.

M agyar Fanni

Nem véletlen, hogy a Ludwigban
az egy négyzetméterre eső, a meg
semmisítést önmegsemmisítő (értsd:
saját alkotások megsemmisítése)
gesztussal tetéző művek száma a leg
nagyobb. Marija Kulikovszka Happy
Birthday című performansza során
egy kiállításának elpusztított darab
jaira úgy emlékezett, hogy saját tes
téről készült szappanszobrokat vert
szét, végrehajtva a teljes önfelszámo
lást. Ha nem a művész, akkor a gyű
löletkeltéssel megmérgezett váratlan
„közönség” (?) az, amely faji, nemze
tiségi, politikai okokból felszámolja
(értsd: letépi, szétveri, megrongálja,
megsemmisíti) az egyáltalán kérdez
ni merő művészetet. Anatolij Belov
A homofóbia ma és David Csicskan
Elveszett lehetőség című dokumen
tációi mind e rettenetes képromboló
valóságot mutatják be, azt a pillana
tot, amikor egy tárlat a hirtelen jött
indulat nyomán önmaga dokumentá
ciójává változik át. Ritka és szívszorító
pillanatok. Önfelszámolás ez is, min
den további hit és lehetőség önfelszá
molása. De kik is hajtják végre ezeket
a művészetellenes, valódi szembené
zés-ellenes akciókat? Az az Alekszij
Szaj installációjában penészként jel
lemzett, arctalan, manipulálható tö
meg, amely Gleb Katcsuk és Olga

Kiállítási enteriőr

Személyi igazolvány című, fojtoga
tóan szomorú idős-portréin látható?
De hát a központi, állami parancs is
a megsemmisítésre, az önfelszámo

tolnak a korrupció, az oligarchák
leosztott/leszámolós uralmának, e
torzító hatalmi struktúrának a mé
lyére, amely fenntartja, táplája a gyű
löletbeszédet. A kiállított művek
egyetlen utat ismernek: a gyűlöletre
gyűlölettel adott feleletet, a rombo
ló nacionalizmus túlfűtött indulatát,
amely ebben az állapotában csak ítél
kezni tud: jókra és rosszakra osztani
a szerepeket. Az ukrán kortárs mű
vészeti praxis azzal vesztette el kri
tikai erejét, hogy beállt a fondorlatos
manipuláció propagandájába, átvéve
a közbeszéd aljas indulatokat generá

© Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum jóvoltából

„permanens forradalomról” meg vég
képp nem. A címadás idealizált, pa
tetikus. Hiszen radikális változásról,
új út (még ha az utóbb elhibázottnak
is bizonyul) kereséséről még annyira
sem. A revolúció a történelem banális
megoldásaiban merül ki azzal, hogy
lokális erőszakos cselekményekben
ereszti ki a felgyülemlett feszültsé
get, semmilyen alapvető változta
tást nem eredményezve, csak tovább
táplálva a maga gerjesztette haragot.
A tárlat legfőbb tanulsága számomra
ez: a kortárs művész sem tud mit kez
deni a helyzettel, és erőszakra erő
szak a válasza.

© Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum jóvoltából

Ilyen Roman Mihajlov egykor kül
téren, a párizsi Saint-Merri temp
lom homlokzatán megvalósult, ér
zékeny és sérülékeny, papírra készült
installációja (A realitás égési sebei),
amely éppen szabad ég alatt szokat
lan anyaghasználatával hívja fel a fi
gyelmet az emberi sérülékenységre
háborúk idején.
Mire is lenne jó a forradalom? Arra,
hogy az emberek tömegét kimozdít
sa komfortzónájából, és rövid ideig,
radikális eszközökkel érzékeltesse
a megújulás lehetőségét és erejét?
A kiállításon azonban szó sincs erről,

Jevhen Nyikiforov: A köztársaság emlékműveiről, 2015–2017
fotósorozat, részlet

Kasimbekova dokumentumvideójá
ban passzívan, szinte megható módon
tehetetlenül és tanácstalanul álldogál
a „narancsos forradalom” helyszíne
in? Vagy Szerhij Pletjuk A megértés
határa című, túlságosan attraktív
videoinstallációjának szereplői? Eset
leg a Borisz Mihajlov nosztalgikus
Vörös sorozatán megjelenített időben
szocializálódott emberek, akiknek
jelen sorsa Alekszandr Csekmenyov

lásra irányul, mind a közügyekben
(Daria Kolcova: Demarkáció), mind
a szovjet múlt köztéri alkotásaival
szemben (Jevhen Nyikiforov: A köz
társaság emlékműveiről).
Csak a hatalmi jelképek kiaknázá
sán, kijátszásán, a közismert szim
bólumok esetleges, de semmi esetre
sem radikális átírásán dolgoznak a ki
állított művészek, alkotások. Az alap
vető kérdéseket elkerülve nem ha

Mikola Macenko: A könyv a tudás
forrása, olaj, vászon, 2007

© Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum jóvoltából

(folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Rosta József, Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum, Adattár és Digitális Archívum

Önmegsemmisítés

Borisz Mihajlov: Vörös sorozat, 1968–1975
fotósorozat, részlet

ló nyelvét. Valójában művészi eszkö
zökkel önmaga dokumentálja ellenál
lás nélküli önfelszámolását.
Mediális tekintetben is passzív al
kotásokat látunk, amelyek kizárólag
az akadémikusságon áteresztett egy
kori avantgárd formanyelvet hasz
nálják, és kísérletet sem tesznek egy
megtisztított vizuális beszédmód
kialakítására, amely alapvető és el
engedhetetlen eszköze (lenne) a for
radalomnak. Az egyetlen őszinte és
valóban (ön)kritikus munka Borisz
Kasapovnak a monumentális jajkiál
tások patetikus dühében szerényen
meghúzódó videója, A szégyen 15
perce, amelyben a művész közvetlen
reflexióként tojással dobálja meg sa
ját tükörképét. (Megtekinthető június 24-ig.)
Uhl Gabriella
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Június 24-ig látogatható a Ludwig
Múzeum – Kortárs Művészeti Múze
um Permanens forradalom című ki
állítása, amely nemcsak a budapesti
intézmény, hanem a kortárs ukrán
képzőművészet történetében is fon
tos állomás. Jelentősebb itthoni tár
lat ugyanis még nem foglalkozott ez
zel a témával, mint ahogy az ukrán
művészeknek sem volt módjuk arra,
hogy különböző generációik mun
kásságának átfogó keresztmetszetét
együtt mutathassák be egy rangos
külföldi kiállítótérben.
A tárlatot – az ilyenkor bevett
gyakorlatot követve – a „küldő” és
a „fogadó” fél szakemberei közösen
kurálták, és ez nemcsak a legjobb mű
vek forrásaihoz való hozzáférést tette
lehetővé, hanem azt is, hogy a gazdag
merítésből az ukrán szcénát kívülről
figyelők számára ugyancsak érvé
nyes mondanivalóval bíró műveket
mutassanak be.
A Ludwig Múzeumot a kuráto
ri teamben Fabényi Julia igazgató
képviselte, míg az ukrán felet Alisza
Lozskina független kurátor, valamint
a többnyire Ukrajna és az Egyesült Ál
lamok között ingázó, hosszabb ideje
Budapesten élő Konsztantyin Akinsa
művészettörténész. Lozskina koráb
ban egy művészeti folyóirat szerkesz
tője, illetve a Mystetskyi Arsenal mű
vészeti központ igazgatóhelyettese
volt, jelenleg többek között a budapes
ti bemutatóéval azonos című könyvön
dolgozik, francia felkérésre. Akinsa
főként a nemzetközi művészeti saj
tóban megjelenő írásaival és a szovjet
képzőművészet történetével, illetve
provenienciakutatással és restitúciós
ügyekkel foglalkozó, több nyelvre le
fordított köteteivel vált ismertté.
A térség kortárs művészetének mú
zeumi prezentációjáról, a mai ukrán
képzőművészetről és a kiállítás létre
jöttének hátteréről Fabényi Juliával
és Alisza Lozskinával beszélgettünk
a megnyitó előtt.
– Kezdjük kicsit távolabbról: a Ludwigban komoly program térségünk
kortárs művészetének bemutatása.
Igaz, meglehetősen eltérő megközelítésű, de egyaránt figyelemreméltó
kiállításokon szerepelt az elmúlt
években, többek közt Oroszország,
Lengyelország és Albánia.
Fabényi Julia: – Ezek a tárlatok va
lóban programunk szerves részei, egy
ben tükrözik Peter és Irene Ludwig,
illetve alapítványuk térségünk mel
letti elkötelezettségét. Ugyanakkor
a dolog távolról sem egyszerű, és ért
is minket kritika azok részéről, akik
szerint nem lehet „nemzeti” jelző
vel csinálni egy kiállítást. Szerintem
lehet; ennek van még létjogosultsá
ga, de ez nem azt jelenti, hogy min
den rendezvényünknek ilyennek kell
lennie – a művészetről nyilvánvalóan
nem lehet csak nemzeti keretek között
gondolkodni. Térségünkből gyűjte
ményünk is számos munkát őriz, me
lyek – ahol lehet – szerepet kapnak
az egyes országok művészetét bemu
tató tárlatokon. Az ukrán kiállítás
kapcsán erre nem nagyon van mód,
hiszen a Ludwigék által a rendszervál
tást közvetlenül megelőzően adomá
nyozott munkák még „szovjet” mű
vészek alkotásai voltak, akik között
egyetlenegy olyan van, az odesszai
születésű Jurij Lejderman, aki – ellen
állóként – a szovjet időkben is ukrán
nak vallotta magát. Ez a „regionális”
program közvetlenül a rendszerváltás
után valószínűleg még nem lett volna
időszerű. Akkor sokkal izgalmasabb
nak tűntek az olyan komplex nemzet
közi válogatások, amelyekbe – új kon

Beszélgetés a Ludwig Múzeum kortárs ukrán kiállításának kurátoraival

Permanens forradalom
textusba ágyazva – a volt szocialista
országok művészeinek munkái is be
kerültek. A kilencvenes évek végén
először a volt Jugoszlávia egykori tag
köztársaságai kerültek az érdeklődés
középpontjába: az ország szétesését
kísérő konfliktusok a művészek közt
is súrlódásokhoz vezettek, és eközben
izgalmas alkotások születtek. A Lud
wig Múzeum akkori kiállításain is
sokan szerepeltek az egykori Jugo
szláviából. Napjainkban ez az érdek
lődés az egész régióra kiterjed, kedve
ző terepet kínálva az utóbbi évek már
említett bemutatóihoz, köztük ah
hoz a 2015-ös pop art tárlathoz (Mű
értő, 2015. november), amely a kölni
és a bécsi Ludwig-múzeumból átvett
anyagot egészítette ki egy erőteljes kö
zép-kelet-európai vonulattal.
– Most Ukrajna van soron. Hogyan
állt össze a kiállítás anyaga?
F. J.: – Kurátortársaimmal együtt
végigjártuk a kortárs ukrán művészet
nagy kiállítóhelyeit, az alapítványi és
magángyűjteményeket, a művészek
műtermeit. Azt láttuk: erős a felhoza
tal, és az ottani művészet jóval radi
kálisabb bármely más, általam ismert
náció művészeténél. Ez nem a művé
szettörténeti hagyományokkal, pél
dául az orosz avantgárd befolyásával,
hanem az ország aktuális helyzetével
magyarázható, és nyilván összefügg
azzal is, hogy az ukrán művészek je
lentős része nem passzív szemlélő
je vagy legfeljebb krónikása, hanem
aktív formálója, szereplője volt az el
múlt évtizedek viharos történelmé
nek. A többség már a narancsos forra
dalomban is részt vett, a fiatalabbak

Igor Petrov: Majdan, 2014
fotó

mi örökség és kulturális teher, amel�
lyel szembe kellett menni. Érdekes
dilemma volt a válogatásakor, hogy
a kiszemelt művészektől olyan mun
kákat hozzunk-e inkább, amelyek
konkrétan reflektálnak egy szocre
ál műre, és azt kritikailag elemzik –
ezen a fázison mindegyik alkotó szin
te törvényszerűen keresztülment –,
vagy olyanokat, amelyek már telje
sen új nyelven „szólalnak meg”. Vé
gül többnyire az utóbbi lehetőséget
választottuk.
Alisza Lozskina: – Az ukrán
kortárs művészet korábbi nemzet
közi szereplései többnyire a fiatal,
feltörekvő nemzedékre korlátozód
tak, most azonban nem akarjuk a fi
gyelmet egyetlen korosztályra vagy

© Oleg Tyisztol és Mikola Macenko (Nacprom)
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Nacprom (Oleg Tyisztol és Mikola Macenko): Örökké együtt, 2013
vegyes technika, vászon, 300×300 cm

a Majdan téren estek át a „tűzkereszt
ségen” – természetes, hogy műveik
ben reflektálnak ezekre a történések
re. A tárlat fő témái tehát a helyzetből
fakadnak, és nem az ezeket a kérdé
seket mindenáron favorizálni akaró
kurátori megközelítés eredményei.
S ha már az avantgárdról esett szó:
a még elevenen élő, közvetlen mű
vészettörténeti előzmény Ukrajná
ban nem az orosz avantgárd, hanem
a szovjet szocreál. Ez a művészek
számára ma egyszerre téma, szelle

mozgalomra irányítani. Inkább át
fogó képet próbálunk adni a mai uk
rán képzőművészetről, amely mi
nősége, sokszínűsége és vitalitása
ellenére még nagyon kevéssé ismert
külföldön. Biztosan vannak a miénk
nél boldogabb színterek, ahol kedve
zőbbek az alkotómunka társadalmigazdasági feltételei, de talán éppen
a nehézségek leküzdéséért folytatott
állandó harcunk teszi annyira egye
divé a szcénánkat. Ami másutt magá
tól értetődő – az értékek megőrzése,

a művészi szabadság, az emberi jogok
–, azért a mi művészeinknek meg kel
lett küzdeniük. Reményeink szerint
a kiállított művek jól mutatják be ezt
a küzdelmet és ennek eredményeit,
miközben nyilvánvalóan látszik az is,
hogy olyan országban születtek, ame
lyet a XX. és a XXI. században ren
geteg trauma ért. Valószínűleg nem
a világ legoptimistább művészete
a miénk, de erőt és hitet sugároz – bí
zom benne, hogy ez „átjön” a munká
kon. Az itt bemutatott művészet négy
forradalom – a Szovjetunió szétesé
se, a narancsos forradalom, a kijevi
Majdan tér 2013–2014-es eseményei
és persze a technológiai-informatikai
forradalom – korában született, és
ezek nyomait viseli magán. A szeren
csésebb országok művészeinek csak
az utóbbi kihívásaival kellett megbir
kózniuk az elmúlt közel négy évti
zedben. Semmiképpen sem akartunk
egyfajta propagandashow-t csinál
ni, amely a mai Ukrajna, vagy akár
a kortárs ukrán művészet nagyszerű
ségét sugallja. Bizonyára lesznek ná
lunk odahaza olyanok, akik úgy gon
dolják, túlontúl is őszinte a kiállítás
által sugallt kép. Másrészt tisztában
vagyunk azzal, milyen sztereotípi
ák, előítéletek élnek Ukrajnával kap
csolatban a nagyvilágban általában,
vagy épp egy szomszédos országban.
A tárlat talán ezek leépítéséhez is hoz
zájárulhat valamennyire.
– A politikai fejlemények napjainkban komoly érdeklődést váltanak ki
Ukrajna iránt. Segíthet ez a kiállítás
abban, hogy jobban megértsük, mi
zajlik a velünk szomszédos országban?
A. L.: – Feltétlenül. Azzal együtt,
hogy nem egy történelemkönyv il
lusztrációit állítjuk ki, hanem bepil
lantást nyújtunk abba, mit éreznek,
hogyan gondolkodnak ma az ukrán
művészek – vagyis kizárólag az ő
szemüvegükön keresztül tekintünk
a történelmi eseményekre, a társa
dalmi fejleményekre. De ha a mű
vész kiemel, felnagyít valamit, abból
sokszor könnyebben és gyorsabban
értjük meg a lényeget, mint tucat
nyi, a részletekben elmerülő doku
mentumból. Az ukrajnai helyzetből
adódó témák mellett olyan kérdése
ket is feldolgozunk, amelyek az egy
kori szovjet blokk valamennyi or
szágában napirendre kerültek. Ilyen
például a szovjet éra emlékműveinek
sorsa, tágabb értelemben a múlthoz
való viszony, az emlékezet mecha
nizmusainak működése. Ezek a kér
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dések nálunk is komoly vitákat vál
tottak ki, főleg a 2015-ben elfogadott,
úgynevezett dekommunizációs tör
vény után, amely elítélte a totalitári
us kommunista és náci rezsimeket, és
betiltotta szimbólumaik használatát.
Például Jevhen Nyikiforov kijevi mű
vész nagy hatású fotósorozata is azt
illusztrálja, hogy Ukrajnában a múlt
hoz való viszony továbbra is ellent
mondásos.
– Milyen a kortárs képzőművészet
helyzete ma Ukrajnában?
A. L.: – Az utóbbi években vala
melyest javult, egészen addig viszont
a művészeti szövetségekben, intéz
ményekben és a művészeti felsőokta
tásban is a régi, szovjet időkből örö
költ értékrend érvényesült. Enyhült
az állami beavatkozás is; igaz, anyagi
eszközökkel az állam csak korlátozot
tan tud támogatni kortárs művészeti
projekteket, viszont felhagyott azzal,
hogy beleszóljon a művészek munká
jába. Bővültek a kiállítási lehetősé
gek, részben állami intézményeknek,
köztük a több tízezer négyzetméteres
kiállítótérrel rendelkező Mystetskyi
Arsenalnak, részben magánalapítvá
nyoknak köszönhetően. A Pincsuk
művészeti központ ma már határain
kon kívül is jól ismert, de fontos sze
repe van például a budapesti tárlat fő
ukrajnai együttműködő partneré
nek, a Zenko Alapítványnak is. Kijev
mellett több vidéki város is pezsgő,
markáns profilú szcénát mondhat
magáénak. Harkov például már hos�
szabb ideje a társadalomkritikus fo
tóművészet legfontosabb központja.
Különös helyet foglal el a színtéren
Odessza, ahol a progresszív irányza
tok nagy sikerét jelenti, hogy tavaly
a „majdani forradalom” egyik kulcs
figurája, a budapesti tárlaton is sze
replő Alekszandr Rojtburd nyerte el
a művészeti múzeum igazgatói szé
két. Komoly gond ugyanakkor, hogy
az ukrajnai kortárs művészetnek to
vábbra sincs állandó otthona. Ha be
látható időn belül nem jön létre egy
kortárs múzeum, és minden jelentős
munka magángyűjteményekben –
vagy sokszor nyomtalanul – tűnik el,
később már nem pótolható hiány ke
letkezhet. Hiányzik még a fejlett kor
társ galériahálózat is. Jobb években
számos új galéria születik, de a műke
reskedelem nagyon érzékenyen rea
gál a gazdasági helyzet változásaira,
és a hullámvölgyek sokszor a legjobb
kezdeményezéseket is megölik.
– A tárlaton néhány kárpátaljai,
vagy onnan származó művész munkái is láthatók.
F. J.: – Igen, de az ő munkásságuk
többnyire nem Kárpátalján bontako
zott ki, hanem Kijevben, Harkovban
vagy Lvivben, és van köztük olyan
is, aki jelenleg külföldön él. Talán ők
azok a kiállító művészek között, akik
a legkevésbé a forradalom narratívá
ját képviselik, és akiktől mediális kí
sérleteket is tudtunk hozni a tárlatra.
A. L.: – Több kiváló művészt is
merek onnan, főképp Ungvárról, né
hányan a kiállításon is szerepelnek.
Látom, hogy fontos szereplői a szcé
nának, de az ottani helyzetről és ar
ról, hogy ezek a művészek mennyire
ápolják a magyarságukat, kevés infor
mációval rendelkezem.
– Milyen tervei vannak a Ludwig
Múzeumnak a régiónkra fókuszáló
sorozat folytatását illetően?
F. J.: – Legközelebb valószínű
leg a délszláv térség felé mozdulunk
el. Az elképzelések még pontosítás
ra szorulnak, de lehet, hogy ezúttal
nem „nemzeti”, hanem inkább tema
tikus tárlat születik majd.
Emőd Péter
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Construma, Otthon Design, Magyar Design – 2018

Függetlenek Szalonja
A Nemzeti Szalon másodízben tárja ki kapuit e művészi igénnyel fellépő
munkák előtt, de a kiállítás szegényesebb és egyhangúbb a tavalyinál. A más
kor a zsűri pallosával őrzött termekben valóságos tolongás támadt. A párizsi
Salon des Indépendants jakobinus szellemű intézményét az uralkodó ízlés
sel és festői iskolákkal szembeszálló forradalmi elemek hozták létre. Az ef
féle üldözöttek hiányoznak a budapesti tárlatról, ahol a 91 művész között
inkább a nyárspolgári elem dominál. Czóbel Margit és Zajti Ferenc nagyobb
kollekciója azonban figyelemre méltó. Czóbel vízfestményei egy sajátságos
fantázia áhítattal készült termékei, stilizált képei motívumait álmodozás felé
hajló érzésvilágából meríti. A Hollósy-tanítvány Zajti vívódó ember, lényéhez
közelebb áll a grafika. Tolsztoji szemlélete idejétmúlt, festői programja mo
rális tendenciák formai megjelenítésére szorítkozik. A Szalon rendszeresíte
ni akarja az efféle, természetéből adódóan vegyes összetételű kiállításokat,
melyek egy csokorba kötnek tehetséget és áltehetséget, de megkönnyíthetik
az utat olyanok számára, akik még nem vettek részt tárlatokon. (II. Salon des
indépendants, Nemzeti Szalon, megtekinthető volt május 2-től.)
Lotz Károly Emlékkiállítás
A női szépség elhivatott nagy piktorának, Lotz Károlynak szentelte új tárlatát
az Ernst Múzeum. A kiállítást 12 esztendővel a festő halála után dr. Lázár Béla
rendezte nagy buzgalommal, magántulajdonban lévő alkotásokból. A bemutató
háborús jótékony célt is szolgál, jövedelméből az Auguszta Gyorssegélyalap
Nemzet Háza is részesedik. A mintegy 180 képet bemutató tárlat Lotz egész
oeuvre-jét felöleli a biedermeier portréktól és magyaros genre-képektől a görög
mythikus allegóriákig és befejezett tökéletességű aktokig. Lotz a különböző is
kolák jellemző sajátosságait artisztikus ízlésének megfelelően olvasztotta eggyé
talentumának kohójában. Nincs még egy olyan magyar festő, aki ilyen pazar
változatossággal tudta volna színekbe varázsolni a női szépséget, a mozdulatok
plasztikusságát. Vannak, akik a képekben erotikus hatást vélnek felfedezni, pe
dig ez távol állott Lotz művészetének végtelen finomságától. Elhunyt nagyjaink
emlékének felelevenítése tiszteletre méltó, de a rendezés olyan hatást kelthet,
mely Lotz ambícióitól idegen: a közönség erotika iránti kóros rajongásának isme
retében s a mai dekadens viszonyok közepette félreérthető lehet. (Lotz Károly
Emlékkiállítás, Ernst Múzeum, megtekinthető volt június 1-ig.)
Porcelánritkaságok
A tavasszal elhunyt finom ízlésű műgyűjtő, Kilényi Pál évtizedekre terjedő
buzgósággal gyűjtötte porcelánjait és fayence-ait. Szakértelme és tapaszta
lata megóvta attól, hogy hamisítványokkal becsapják, ami bizony országos
közgyűjtemények vezetőivel is nemegyszer
megesik. Kilényi gazdag gyűjteményét
a Szent György Céh bocsátja árverésre.
Kiállításukon holicsi csészék, szobrok,
tájképes tálak, tatai, bélafalvi kerámiák és
fayence-ok, a pápai kőedénygyár kísérleti
porcelánjai pompáznak regéci és heren
di porcelánok mellett kedves gráciával és
bájjal. A gyűjtemény rendszeres áttekint
hetőségében mutatja be az egykor virág
zó magyar keramikai ipar fejlődését. Ma,
amikor ezek a magyar cserepek drágábbak
az aranynál, különösen fájó, hogy ez a ne
mes iparművészet eltűnt vagy elsorvadt.
Kiváló ó-bécsi, meisseni, holland, francia és
angol porcelánok teszik változatossá a kol
Vasárnapi Ujság, 1916/22.
lekciót, melynek szétszóródására bizonyára
fájdalommal néznek mindazok, akik ipar
művészetünk múltja iránt önzetlenül érdeklődnek. A szép porcelán gyűjtése
széles körök szenvedélye lett, a háborús vagyonokat felhalmozók valósággal
hajtóvadászatot rendeznek antikvitásokért, képekért, kastélyért, bútorért –
mindegy, csak régi legyen. (XXVIII. Árverés, Szent György Céh, a kiállítás
megtekinthető volt május 26-tól.)
Mentesítés a fémbeszolgáltatás alól
Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat felterjesztése meghallgatásra
talált a kormánynál, így a magyar királyi honvédelmi miniszter a művészeti
vagy régészeti szempontból értékes fémtárgyakat mentesíti a hadi célokra
való beszolgáltatás alól. Azokat a fémtárgyakat, melyeket tulajdonosuk vagy
az átvételt foganatosító bizottság régészeti vagy művészeti becsükre való
tekintettel a beszolgáltatás alól mentesíteni kíván, a Nemzeti Múzeumba
kell küldeni, ahol azokat a vallás- és közoktatási miniszter által alakított
bizottság vizsgálja meg, és dönt a beszolgáltatás alóli mentesítésről.

Csizmadia Alexa

Cukiság és barátai
A szerteágazó profilú Construmába
ékelt Otthon Design lakberendezési
kiállításnak csupán néhány villanás
nyi epizódja lehet érdekes a Műértő
olvasói számára. Ezek megemlítését
azonban idén sem hagyjuk ki – töb
bek közt azért, mert pusztán statisz
tikailag is van rá esély, hogy innen
kerül ki a jövő műtárgya. Egyfajta
küldetés, hogy beszélünk a magyar
design helyzetéről.
Először fordult elő, hogy az Otthon
Design pavilonban rossz érzések
től mentesen nézelődhettünk. Noha
a kiállítás vásári jellegéből fakadóan
eredendően vegyes képet mutat, a ko
rábbi évekhez képest határozottan le
tisztultabb, nézhetőbb – félve írom le
a szót: kulturáltabb lett. Immár nem
törvényszerű kísérő tünete a viszoly
gás az igénytelen standoktól, a rossz
tipográfiától és a kiállítói mohóságtól,
amely a mindent elborító tárgydöm
pingben nyilvánul meg. Úgy tűnik,
miképp a divatban, itt is érvényesül
a leszivárgás elmélete: az alsóbb nép
rétegek idővel átveszik az elit szoká
sait – és itt most engedjük el azt a szá
lat, hogy a design egyik alapfunkciója
eredetileg éppen az, hogy mindenki
számára elérhető, jó minőségű tárgyi
és vizuális környezetet teremtsen.
Első utunk a Magyar Design stand
jára vezet, amely ma jószerivel az utol

A szerző felvétele

A magyar művészet dörgő fegyverek között is szívósan tör előre életrevaló
ságát bizonyítva. A művészetet szolgáló intézmények sorra rendezik színvo
nalas kiállításaikat. Mindez kiábrándító lehet ide tekintő ellenségeinknek,
akik a kiéheztetés politikájában hisznek, s akik talán elhitték a sajtó által
szélnek eresztett „barbár” megbélyegzést.
A vernissage-ok azonban hangulatban és eredményekben sem érik el
a korábbiakat, amelyeken a művészi élet csak önmagával volt elfoglalva, és
nem kellett viselnie a katonasírok rávetülő árnyékát. A kulturális élet meg
zavart képet mutat, a pilléréül szolgáló, kialakult ízlésű közönség passzív
magatartást tanúsít. A háború konjunktúrái közt vagyonra szert tett új kö
zönséget pedig a művészet közelében nem látjuk, hacsak azt nem tekintjük
értékmérőnek, hogy arcképeket rendel meg szobadíszként.

Dante Home kollekció – Szőke Gábor Miklós

A Laokoon idén a Szentirmai-Joly Zsu
zsanna által kitalált mozgó szövet ré
vén igazán exkluzív részlettel járult
hozzá a Magyar Design arculatához.
A kollekcióból természetesen nem hi
ányzott a Medusa és a Danae lámpa.
A stand egyik legizgalmasabb része
a MOME formatervező tanszékének
néhány négyzetméteres dobogója,
melyen az egyetemi műhelymun
kába tekinthettünk be. Az idompré
selt alkatrészeket gyártó PlyDesign
cég bocsátott az egyetemisták ren
delkezésére egy székpalástot, amely

A szerző felvétele

8

Magyar Design stand – előtérben a MOME széktanulmányai

só olyan fórum, ahol a hazai kortárs
design egy szűkebb szakmai körnél
kissé nagyobb közönség számára is
megmutatkozhat szakvásári környe
zetben. Egy hely, ahol a vásári tarka
ságban az átlag magyar vásárlátoga
tó egy pillanatra megtorpanhat, és
azt mondhatja: jé! A Magyar Design
letisztult, áttekinthető, igényes és
közérthető kiállítás. Magyarorszá
gon jellemzően nem bukkan föl min
den évben 15 új tervező bemutatható
gyártott tárggyal a háta mögött. A ki
állítói csapat egy folyamatosan bővülő
körből kerül ki, ahol az egyes szerep
lők felváltva jelennek meg, és minden
évben feltűnik egy-két új név. Fontos
szempont, hogy a tárgy friss legyen és
valódi – azaz nem koncepttárgy, ha
nem gyártmány. Itt a gyártmányt a szó
ilyenkor elvárható értelmében több
nyire elfelejthetjük, hiszen egyfajta
alapvetés, hogy a magyar designer ter
vez, előállít, menedzsel és elad.
A legígéretesebb gazdasági siker
rel kecsegtető termék idén aligha
nem a Szakács Barnabás által ter
vezett Viaplant kompozit panel, ez
a növényi elemeket tartalmazó táblá
sított anyag, amely különböző terüle
teken használható. Falburkolat vagy
ajtólap ugyanúgy készíthető belőle,
mint szemüvegkeret vagy ékszer.

hez a diákok egy évközi gyakorlat so
rán terveztek hordozóvázakat. Két
opust is láthatunk nemezre: Temesi
Apol a kőszegi nemezgyár hulladékát
igyekszik lakberendezési tárgyakká
formálni, Nagy Mihály Márk pedig
ipari textil felhasználásával készítet
te el a Hintabirkát, ezt a kedves, játé
kos formát. A terv a kőszegi nemez
gyár pályázatára készült.
Új szakaszába érkezett a kerámia:
megszületett egy olyan tárgytípus,
amelyet nem elsősorban étkezés
re, hanem kimondottan bemutatók
ra, gasztroshow-kra szántak. Lantos
Judit tárgyait nyugodtan nevezhet
nénk látványkerámiának – lényegük
a jó fotózhatóság. Szőke Gábor Mik
lós már korábban is kísérletezett bú
torral; idén a Dante Birodalomban
megjelent a Dante Home kollekció:
egy kanapé két fotellel és dohányzó
asztallal.
A Magyar Design kiállításától ki
csit elkülönülve állt a Design Hét
standja, amely az őszi programsoro
zat beharangozásán túl akár fontos is
lehet a közeljövőben. Mindjárt első
re meg kell jegyeznünk, hogy a For
matervezési Tanács talán először je
lenik meg konstruktív módon egy
lakberendezési kiállításon, holott
eléggé kézenfekvőnek tűnik, hogy

a Design Hét kapcsán forgassa meg
a nevét, ha már egyszer övé a brand.
Ez a frappáns megjelenés még akkor
is jó ötlet, ha a 2018-as rendezvény
promóciója egy nehézkesen követhe
tő, kvíz formájában megfogalmazott
infografika, amelyből kiderül, hogy
ha a számomra legkedvesebb ajándék
egy üveg bor, és szeretem, ha jól áll
rajtam a ruha, akkor épp ez a lámpa
való nekem, amit itt látok.
Ennél jóval nagyobb horderejű
azonban az a jövőkép, amit Design
Hét vásári megjelenése mellett a Pure
Design név fölvezetése vetít elénk.
Megerősített hír, hogy az Otthon De
sign a jövőben önálló brandként sze
repel, és mint ilyen egy őszi szakvá
sárt is rendez még ebben az évben.
Stratégiai partnere a Design Hét lesz,
új – állandó – programeleme a Pure
Design elnevezésű kezdeményezés,
mely többek között ministandokkal
támogatja a feltörekvő hazai terve
zőket. Ennek illusztrálására kapott
helyet itt most a Hannabi és a Józsa
István által alapított Yoza néhány bú
tora. A többit pedig meglátjuk ősszel.
Az eddig három szezont megért
Download Design bő tárgyfelhoza
talát idén hiába kerestük. A hivatalos
közlés szerint a program fordulópont
hoz érkezett, pro profit szakaszába
ért, ezért nem készültek új tervek –
most az eddigi tárgyak piacra veze
tése a cél. A Download Design logója
alatt tehát az idén leginkább egy be
járatott, trendi bababolt termékeit ta
láltuk. Mindössze négy árcédulával
ellátott tárgyat láthattunk a korábbi
években megvalósult tervekből, me
lyek szépen feloldódtak a Babyberry
és barátai cukiságában. Mindennek
annyi pozitív üzenete azért van, hogy
látható: ezek a tárgyak elég jól terve
zettek ahhoz, hogy egy üzletben ki
rakhatók legyenek a polcra, és be
vezetett márkák méltó partnereivé
váljanak. Terméket létrehozni azon
ban nem ilyen egyszerű, és nyilván
nem véletlen, hogy hiába a terv, hiá
ba a gyártó, hiába az ár, a Babyberry
webshopjában ezek a bútorok egy
előre nem szerepelnek. A tervek be
árazása és kereskedelmi forgalomba
bocsátása nem mond ellent az open
design szellemiségének – amire ere
detileg a pályázat született. A nyílt
forráskódú design valószínűleg korai
még a magyar társadalomnak, a kö
zösségi design közösségi műhelyt és
közösségi gondolkodást feltételez.
Magyarország ezekre valószínűleg
ugyanúgy nincs felkészülve, mint a
demokráciára.
Tóta József
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Kassák Múzeum, Budapest

Albert Ádám: Minden a mienk! – kiállítási enteriőr

Nem a véletlen műve, hogy a törté
nelem iránt érdeklődő emberekben
két erőteljesen eltérő narratíva él a Ta
nácsköztársaságról. Az egyik a Hor
thy-korszak felfogása, amely valame
lyest az elmúlt 30 év történetírására
is rányomta a bélyegét. Ez a szemlélet
főleg a terror felől közelít, és a kom
münt Szovjet-Oroszországból im
portált, a magyar nemzeti fejlődéstől
idegen rendszerként írja le. A Hor
thy-érabeli olvasat két másik pillé
re az egyházüldözés vádja, valamint
a zsidókérdés, mely hatékonyan illesz
kedett a korszak antiszemitizmusába.
Ezzel az 1945 utáni történelemma
gyarázat áll szemben, mely szintén
nagy részben meghamisítja a múltat.
Az olykor abszurdba hajló nézet pél

dául lecserélte a Sztálin által kivégez
tetett – azaz szalonképtelen véget ért
– Kun Bélát Rákosi Mátyásra, vala
mint agyonhallgatta a szociáldemok
rata párt szerepét a kommunisták ja
vára. Filmes párhuzama a Várkonyi
Zoltán által rendezett 1953-as film,
A harag napja, amelyben Kun Bélát
– pontosabban Rákosit – Soós Imre
játszotta el. A második világháború
utáni átpolitizált olvasat erőteljesen
idealizálta Szamuely Tibort is. Hajdu
Tibor történész munkája is kénytelen
volt e fenti szempontokat valamelyest
sorvezetőként alkalmazni.
1969 óta nem született összefogla
ló monográfia a témában, holott a Ta
nácsköztársaság népbiztosai és szelle
mi támogatói sok tekintetben a helyi

társadalmi és intellektuális hagyo
mányokra támaszkodtak. Ilyen volt
például az antialkoholista kampány,
melynek húszéves hagyománya jóval
1919 előttre datálható. A Társadalom
tudományi Társaság, illetve a Galilei
Kör előadásai inspirálta reformgyakor
latok számos elemét már jóval a kom
mün szociálpolitikai intézkedései
előtt kipróbálták. Számos elemet vet
tek át a szovjetektől is – ezek nagy ré
szét persze nem kellett volna –, ezzel
együtt a Tanácsköztársaság más volt,
mint a bolsevik forradalom. Egyfelől
mert a szocdemeknek legalább akkora
szerepük volt benne, mint a kommu
nistáknak, másfelől mert a tanácsál
lam szeretett volna megjelenni a pá
rizsi békekonferencián, és valamilyen
kapcsolatot kívánt kialakítani a Nyu
gattal – amiről a szovjet vezetés eleve
lemondott –, de elsősorban jószomszé
di viszonyra vágyott Ausztriával.
1919. március 21-ét olykor puccsnak
állítják be, máskor forradalomnak.
A „kommunista puccs” is átpolitizált
tévhit; minthogy börtönökből nem le
hetséges egy rendszert leváltani. Ha
1919 puccsnak tekinthető, azt a szoci
áldemokraták, és nem a kommunisták
csinálták. A magyarországi társadalmi
folyamatok 120 éves jellemzője Buda
pest és a vidék szembenállása. Demok
ratikus szavazás esetén a vidék lett vol
na többségben; a szocdemek pontosan
látták, hogy a demokratikus választás
jobbra tolódást eredményezett volna.
Ezt a következményt a párt nagy része

© HUNGART

A Kassák Múzeum aktuális kiállítá
sát nemsokára remélhetőleg széle
sebb kontextusba helyezve lehet majd
tárgyalnunk. Ez a kontextus olyan,
szemléletmódjukat tekintve új ge
nerációs, középkorú vagy pályakez
dő kutatók munkásságából áll majd,
akik megpróbálják a kultusz és az el
lenkultusz mérgező dichotómiája alól
kikaparni, hogy valójában mi történt
az 1919-es forradalom során. Men�
nyiben épült politikai előzmények
re, helyi társadalmi hagyományokra
az 1919-es magyar politikai fordulat,
és mennyiben nem?
A Kassák Múzeum Életmód és tár
sadalmi mozgalmak a modernitásban
című kutatási projektjét – feltételezem
– nem szükséges bemutatni az olva
sók számára. A hiánypótló, kritikai
visszhangját tekintve is sikeres prog
ram legújabb fejezete Csatlós Judit ve
zetésével és kurátori hozzájárulásával
dolgozta fel az 1919-es budapesti má
jus elsejét. Az egyéves kutatás Albert
Ádám képzőművész meghívásával,
vele szoros együttműködésben jött
létre. A kiállítással szinte egy időben
a Napvilág Kiadó gondozásában, Egry
Gábor szerkesztésében megjelent egy
tanulmánykötet, a Kérdések és Vála
szok sorozat legújabb darabja. A kö
tet szerzői történészek, akik „harag
és részrehajlás nélkül” igyekeznek is
mertetni a legfontosabb 1918–1919-es
hazai eseményeket, pontosabbá teszik
ismereteinket, és a megfelelő helyeken
cáfolják a kerengő tévhiteket.

A Kassák Múzeum jóvoltából

Kultusz és ellenkultusz után
Albert Ádám: Szabad tér No. 2., 2018
tardosi mészkő, 37×27×16 cm

nem akarta vállalni, ezért szakadás
jött létre. Az egyik oldal ragaszkodott
a demokratikus választáshoz (Garami
Ernő), a másik oldal direkt hatalom
átvételt akart; ily módon közeledtek
a kommunista stratégia felé.
Ezzel együtt a kiegyensúlyozott ol
vasat szerint vörösterrorról beszélni
túlzás. De az őszirózsás forradalom
és a fehérterror alatt sem végeztek ki
több embert, mint 1919-ben.
A Kassák Múzeum kiállítását egy
éves alapkutatás előzte meg. A kísérő
kiadvány archív fotógyűjtése plasz
tikusan szemlélteti, miképp borult
vörösbe a főváros, s hogy a marxista
ideológiával áthatott korai absztrakt
kísérletek mennyiben tekinthetők
az 1945 utáni politikai ikonográfia elő
futárainak, s mennyiben nem. A Nap
világ kötetének humoros, gyakran iró
niába forduló hangvételével szemben
Óbudán az artworld kritikai művé
szeti gyakorlatai által bevezetett pro
fesszionális stílus fogadja a látogatót.
(Megtekinthető július 1-ig.)
Süvecz Emese
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Beszélgetés Wolfgang Barteschsel, az art quarter budapest tulajdonosával

Művészet a belvároson kívül

Professzionális munkahangulat van itt

Fotó: Magyar Dorottya

– Hogyan kezdődött a kapcsolata
Budapesttel? Jól tudom, hogy eredetileg tanulni jött Magyarországra?
– Így van, 1983-ban indult az első
német nyelvű évfolyam a SOTE-n,
érettségi után rögtön ide jöttem ta
nulni, orvosnak készültem. 1983 és
1986 között éltem Budapesten, és ez
izgalmas időszak volt az életemben.
1986-ban visszamentem Berlinbe,
a Freie Universitätre, ahol még két
félévet tanultam, de végül úgy dön
töttem, hogy nem folytatom ezt a pá
lyát. 1992-ben feleségemmel és két
lányommal együtt visszaköltöztem
Budapestre, ezen belül is Budafokra,
azóta is itt élünk. Szép és barátságos
ez a környék, nem város, de nem is

meretlen az a gyakorlat, hogy ipari
telepeket kulturális intézmények
ké alakítsanak át. Ettől függetlenül
persze, amikor belevágtam, nem
értettem hozzá, hogy miként is kell
ilyesmit létrehozni, valamint nem is
mertem még azokat a művészeti szak
embereket sem, akikkel egyre gör
dülékenyebben lehet egy ilyen helyet
működtetni. Kezdetben csak műter
meket kínáltam művészeknek, majd
velük jöttek különféle kreatív iparo
sok, céges bérlők, mint a Rózsavölgyi
Csokoládé, a Speak Easy Project nevű
filmes cég, a 4DSOUND Studio, illet
ve fokozatosan több designer és elő
adóművész is. Amiben mi mások va
gyunk, mint mondjuk a MÜSZI volt
a Corvin Áruházban vagy a Tűzrak
tér a Tűzoltó, majd a Hegedű utcában,
hogy míg ők – sajnálatos, bár üzleti
szempontból érthető okoknál fog
va – kezdetektől interim, átmeneti
helyzetben léteztek, és csak pár évre
kaptak meg egy épületet, amelyben
kulturális központot, alkotóházat
alakíthattak ki, addig nálunk hosszú
távon cél megtartani és működtetni
a komplexumot olyannak, amilyen
most. Azt szoktam mondani a művé
szeknek, hogy aki nálunk műtermet

A Fény Mestere Nívódíj, aqb Sound Studio, 2018

falu. Ráadásul ha nincs csúcsforga
lom, akkor negyedóra alatt a Petőfi
hídhoz ér az ember, fél-háromnegyed
óra alatt pedig a belvárosba; ez egy
kétmilliós városban nem távolság…
Igaz, az elején nehéz volt ide kicsalo
gatni az embereket, de most már úgy
érzem, ez egyre kevésbé probléma.
Ehhez persze az kellett, hogy rend
szeresen legyenek olyan programja
ink, amelyek miatt érdemes idejönni.
– Miért épp erre a gyár- és raktártelepre esett a választása? Mi volt a
víziója az épületkomplexum megvásárlásakor?
– 2004-ben telephelyet kerestem
az akkori vállalkozásomnak, és majd
nem naponta elhaladtam ez előtt
a teljesen elhagyatott és romos épü
letegyüttes előtt. Hónapokig olvas
ható volt rajta a kiadó/eladó felirat.
Legalább egy évbe telt, mire sikerült
a tulajdonosokkal megállapodni, és
megvásárolni a komplexumot. Ere
detileg telephelyként használtuk,
de már akkor megvolt az elképzelés,
hogy idővel valamilyen művészeti
központot szeretnénk itt kiépíteni.
Feleségem, aki maga is festőművész,
egy hasonló épületben dolgozott
a berlini Weddingben, így nem szá
mított idegennek számunkra a terü
let. Ott már egyáltalán nem volt is

kap, az innen mehet majd nyugdíjba.
Szerencsére nagyon kicsi a fluktuá
ció, eddig alig egy-két olyan művész
volt, aki idővel feladta itt a műtermét
– jellemzően ők is csak azért, mert
vagy külföldre költöztek, vagy túl
messzinek bizonyult számukra a bu
dafoki helyszín.
– Volt az induláskor a berlini mintán kívül más is, ahonnan hasznos
gyakorlatokat tanult? Esetleg olyan
konkrét szakember, nemzetközi intézmény, akitől/akiktől segítséget
kért az elején?
– Vannak rezidenciaprojektek, ame
lyekkel kapcsolatban vagyok, és segí
tettek abban, hogy magabiztosan kö
vessem ezt az utat. Jártam a zürichi
Rote Fabrikban, ahol izgalmas volt
látni, hogyan működik a létesítmény,
és milyen koncepció mentén gondol
koznak. Egy óriási különbség van:
ők évente kb. egymillió svájci frank
támogatást kapnak a várostól; ez ná
lunk teljesen hiányzik. Ezenkívül van
még a stuttgarti Akademie Schloss
Solitude, amely nemcsak Németor
szág leghíresebb rezidenciaprogramja,
de szerintem a műfaj egyik nemzetkö
zileg is legkiemelkedőbb képviselője
– az ő esetükben a programot BadenWürttemberg tartomány finanszíroz
za. Az ottani vezetőséget személyesen

is megismertem, 2012-ben egy hetet
töltöttem náluk, és rengeteget tanul
tam tőlük, egyébként főleg bátorságot.
– Kikből áll most az aqb csapata, és
milyen fő tevékenységekre koncentrál az intézmény?
– Az elmúlt évek során sok kisebb
lépéssel jutottunk el odáig, ahol most
tartunk. Számomra hatalmas ered
mény, hogy már van egy kisebb csa
pat, amely velem dolgozik. Körülbe
lül 2013 óta működünk a jelenlegi
formában. Bérbeadással már koráb
ban is foglalkoztunk, de komolyabb
tartalmi munkát nagyjából ötödik
éve végzünk. Jelenleg Kukla Kriszti
án és Magyar Dorottya felel a művé
szeti profilért, alapvetően hozzájuk
érkeznek be a műteremre és a rezi
denciaprogramra pályázó művészek
jelentkezései is; ezekből közösen vá
logatunk. Elsősorban ebből tartja
fent magát a központ: a műterem- és
raktárbérletekből, illetve a reziden
ciaprogramból. Kezdetben több rak
tárhelyiséget adtunk ki; ez sokat se
gített az induláskor, de fokozatosan
igyekszünk inkább a műtermek felé
fordulni, és azon dolgozni, hogy mi
nél több művész tudjon állandó mű
termet bérelni vagy hosszabb-rövi
debb rezidenciaprogramot itt tölteni.
A rezidenciaprogramra jelentkezők
közül egy szakemberekből álló ku
ratórium segít válogatni, melynek
tagjai Timár Katalin, Petrányi Zsolt
és Sugár János. Amióta működik
a rezidenciaprogram, legalább 50-60
művész járt már nálunk a világ leg
különbözőbb helyeiről, közülük töb
ben visszatérő vendégeink. Célunk,
hogy az ideérkező külföldieknek bu
dapesti, az itt dolgozó magyaroknak
pedig nemzetközi networköt épít
sünk. Ezen kívül aqb Project Space
néven működik egy projektek, ki
állítások befogadására alkalmas te
rünk is, ahol 2017 óta már egy egész
évre tervezünk programot. Előt
te is működött a tér, de jóval keve
sebb programmal, és inkább ad hoc
jelleggel valósultak meg projektek.
A kiállítások szervezésében szoro
san együttműködünk Bencze Péter
rel, de nyitottak vagyunk mindenféle
együttműködésre – lehetőség sze
rint minél több olyanra, ahol nem
csak a saját művészeink, hanem egy
sokkal szélesebb művészkör is be tud
mutatkozni. Tavaly például az OFFBiennále egyik programjának is he
lyet adtunk; jelenleg, május 10-ig pe
dig Csató József Selfminerals Under
My Shoe című kiállítása látható.
– Mit érdemes tudni a telep történetéről? Foglalkoznak helytörténeti,
gyártörténeti kutatással is?

– Van itt Budafokon egy-két lelkes
helytörténész, lokálpatrióta, akik
nálam sokkal többet tudnának er
ről mesélni, de azért én is igyekez
tem utánajárni a gyár történetének.
A teljes komplexum egy körülbelül
3,5 hektáros telek, amelyből fél hek
tár a miénk, rajtunk kívül pedig még
számos más magán- és céges tulajdo
nosnak vannak itt raktárai, kisebb
műhelyei. A telep a Haggenmacher
Sörgyáré volt, ahol az 1870-es évek
táján indult a termelés. A gyár mű
ködése jelentős dolog volt, rengeteg
embernek adott munkát, a telep terü
letén több szolgálati lakást építettek.
Ezek közül akadt, amit még akkor is
az egykori gyár dolgozóinak család
jai laktak, amikor én 2004-ben ide
kerültem. A két világháború között,
az 1930-as években az üzem fuzio
nált a Dreherrel, a gyártás elköltözött
Kőbányára, a budafoki telep pedig
teljesen kiürült. A gyár államosítá
sa után a komplexum a Duna Füszért
kereskedelmi vállalat raktáraként és
raktáráruházaként funkcionált, a pri
vatizáció idején pedig egy belga üz
letlánc vásárolta fel a vállalatot, akik
nem gondozták az épületeket. Tőlük
vettem meg 2004-ben.
– Hány épületből áll most összesen az art quarter budapest?
– Több szárnyból áll, eddig három
nagy épületet újítottunk fel, ezekben
változó méretű műtermek és raktá
rak vannak, valamint a 4DSOUND
Studio és a Project Space terei, mű
teremlakások a rezidenciaprogram
ban részt vevő művészek számára
és néhány irodahelyiség. Hátul van
nak még romos épületek, köztük
egy hatalmas, közel 400 m²-es, egy
terű csarnok, fantasztikus tér lehet
ne belőle, remélhetőleg idén sikerül
rendbehozni. Ha kétszer ennyi he
lyünk lenne, azt is ki tudnánk adni.
El tudnám képzelni, hogy kereskedel
mi galériák is működnének az aqbben – nemzetközi gyakorlatban szá
mos ehhez hasonló példa ismert –, de

rajta vagyunk a budapesti művésze
ti térképen, ennek köszönhetően pe
dig egyre többen keresnek meg min
ket külföldről is. Most például egy
hamburgi művészeti iskolából vá
runk egy 50 fős diákcsoportot, akik
a budapesti tanulmányi kirándulá
suk során hozzánk is el akarnak lá
togatni. Az pedig, hogy már külföldi
intézményekhez is eljutott a hírünk,
szerintem komoly szakmai elisme
rés. Magyar viszonylatban pedig
talán azért vagyunk kiemelkedők
az alternatív kulturális szférában,
mert hosszú távon gondolkozunk és
építkezünk, kifejezetten szakmai,
tartalmi célokat szem előtt tartva. Il
letve természetesen fontos szakmai
elismerés számunkra, hogy a buda
pesti művészeti szcénából igen jelen
tős csapat dolgozik nálunk, erre én
nagyon büszke vagyok. Professzio
nális munkahangulat van itt, és erre
a művészeknek szükségük is van.
Sokkal inspirálóbb egy ilyen közeg
ben dolgozni, mint egyedül egy kis,
belvárosi lakásban kialakított műte
remben, amit ráadásul egyre nehe
zebb megfizetni. Igyekszünk Buda
fok életében is aktívan részt venni;
a két önkormányzati szervezésű
fesztiválon – a májusi Budafok-Té
tényi Tavaszi Művészeti Fesztivá
lon, valamint a szeptemberi Budafo
ki Pezsgő- és Borfesztiválon – jelen
szoktunk lenni. Fontosnak tartom,
hogy a helyi közösség felé is nyitot
tak legyünk, örömmel tapasztal
juk, hogy egy-egy eseményünkre
legalább 10-15 százalékban helyiek
jönnek. Ha lehetőségünk van rá, ke
rületi kezdeményezések számára is
próbálunk helyszínt biztosítani.
– Milyen elképzeléseik vannak
az idei évre és a távolabbi jövőre
nézve? Terveznek esetleg kiadványt
az eddigi programokról, kiállításokról, rezidens művészekről?
– Az biztos, hogy lesz még leg
alább 5-6 kiállításunk, illetve van
nak különböző, a rezidenciára ér
kező projektek, amelyeket szintén
szeretnénk bemutatni. Spontán
programok is előfordulnak; tavaly
itt, a tetőn még koncert is volt. Re
mélem, hogy idén is lesz hasonló.
Kukla Krisztiánnal nemrég kezd

Fotó: Wéber Áron

Az art quarter budapest, a volt
Haggenmacher sörfőzde épületegyütteséből átalakított kortárs
művészeti központ 2012-ben
nyitotta meg kapuit Budafokon,
a Nagytétényi út 48–50. szám
alatt. A vállalkozásból fokozatosan intézménnyé váló aqb ötletgazdájával, tulajdonosával, háziurával, Wolfgang Barteschsel
az épület tetőteraszán beszélgettünk.
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Csató József: Selfminerals Under My Shoe, kiállítási enteriőr, 2018

az első fecskének biztosan nem lenne
könnyű dolga ezen a belvárostól eb
ből a szempontból kieső helyszínen.
– Hogyan látja, milyen szerepet tölt
be az intézmény a hazai és a budapesti művészeti színtéren, illetve Budafokon a helyi közösség életében?
– Más intézményhez nem feltétle
nül tudom hasonlítani magunkat, de
az határozottan érezhető, hogy mi
nél több és minél komolyabb prog
ramot szervezünk, annál erősebben

tünk együtt dolgozni, vele sokat
beszélgetünk arról, hogy milyen
irányban haladjunk tovább, de nem
sietünk el semmit. Szeretnénk több
olyan programot szervezni, amivel
még aktívabb életet generálhatunk
a házban dolgozó művészek között.
És abban is biztos vagyok, hogy már
letettünk annyit az asztalra, hogy
előbb-utóbb egy kiadványnak is el
jön az ideje.
Dudás Barbara
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A pusztító vész félelme fogott el mindenkit

Szentgotthárdi „műkincsmaradék”
A II. világháború vége felé a Szála
si-kormány utasítására Magyaror
szágról Nyugatra szállított műtár
gyak jelentős részének visszatérése,
az úgynevezett „műkincs- és ezüst
vonat” története nemcsak a korabeli
sajtóból ismerhető, mivel az elmúlt
két évtizedben a témát számos írás
érintette a Műértő hasábjain is. Sok
kal kevesebb szó esett arról, hogy
a központilag menekített műkincsek
harmada el sem hagyta az országot,
hanem Szentgotthárdon vészelte
át a zűrzavaros időszakot. Mielőtt
ezekre kitérnénk, érdemes áttekin
teni az oda vezető utat.
A Szépművészeti Múzeum fon
tosabb műtárgyainak elszállításá
ra Rajniss Ferenc kultuszminiszter
1944. november 8-án adott utasítást
Csánky Dénes főigazgatónak, aki
egyben a lefoglalt zsidó műtárgyak
kormánybiztosának pozícióját is be
töltötte. Csánky nemcsak a múzeum
értékesebb műveit, de az épületben
lévő letétek és a lefoglalt zsidó tulaj
donok színe-javát is ládákba csoma
goltatta, amelyeknek a Nemzetközi
Vöröskereszt védelme alá helyezett
Pannonhalmi Főapátság volt az első
állomása. A dunántúli harci esemé
nyek hatására azonban hamarosan
tovább kellett állniuk.
Az új helyszín a kitelepített kul
tuszminisztérium tisztviselőinek is
otthont adó szentgotthárdi ciszter
cita monostor épülete volt. A szállí
tás több részletben történt. Az első
konvoj karácsony estéjén indult Pan
nonhalmáról, de megállt Sopron
ban, ahol az addig a Magyar Nemze
ti Bank veszprémi sziklapincéjében
tárolt múzeumi anyagot (169 kép,
8 szobor és 442 grafikai mű) pakol
ták teherautóra. A következő szállí
tás 1945. január 19-én, majd február
11-én történt. Az egyik autó balesete
miatt négy, magántulajdonból szár
mazó porcelánokat tartalmazó láda
megsérült, és tartalmuknak kevésbé
értékes része összetört.
A szállítmányt kísérő Csánky a
szentgotthárdi apátság pincéjébe
érkezett múzeumi és magánerede
tű képeket, szobrokat, iparművé
szeti tárgyakat nagyság és rakodási
szempontok szerint átcsomagoltat
ta, és részletes leltárt készített. At
tól tartva, hogy a zsidó tulajdonú
műtárgyakat a németek maguknak
követelik, a tulajdonos nevét fel
tüntető cédulákat fiktív múzeumi
leltári számokkal helyettesítette.
Visszaemlékezése szerint: „A mű
tárgyak feldolgozása és becsomago
lása lényegében már befejezett volt.
Számuk az 1052 darabból álló Fes
tetics-letéttel együtt 4144 tárgyra
emelkedett. Wolfner Gyula néprajzi
gyűjteményének két ládába pakolt
része, mappák és egy porcelánokat
tartalmazó Dobai-féle láda anyagá
nak lajstromba foglalása maradt még
hátra. A ládák száma 125-re rúgott,
s ezenkívül ekkor helyezték még 7
ládába a nagy vásznak vakrámáit és
azokat a nem művészi értékű tárgya
kat, képeket, szobrokat, pergamene
ket és porcelánokat, mely utóbbiak
főként a nevezett két gyűjtemény
ből származtak. A csomagolásnál
alkalmatlan képkereteket az apát
sági könyvtár közelében raktároz
tuk el. […] A németek visszaözön
lése szakadatlanul folyt, és távolból
már nagypéntekre virradó éjszakán

A Herzog-gyűjtemény megtalálása Budafokon, Magyar Futár, 1944/22.

ágyúdörgések hallatszottak, s a grá
nátok tüze festette vörösre az ég al
ját. A levegőben állandóan gépek kó
vályogtak, s a pusztító vész félelme
fogott el mindenkit. Az apátságban
a menekültek tömege ütött szállást,
a felfordulás teljessé vált. […] Nagy
péntek napján délelőtt 10 óra táj
ban közölte velem először Tárczay [a
Rajnisst követő kultuszminiszter –
J. S.], hogy két tehervagont sikerült
szereznie, s azonnali utasítást adott
a berakodásra. […] A kiszállításhoz
először csak egy lovas kocsit kaptam,
és csupán később került egy másik
hasonló segítségül. A teherautót más
célra rejtegették. A sötétség beálltáig
kellett berakodni, mert a tehervonat
indulása legkésőbb 8 órára volt ki
tűzve. […] A két vagonban kereken
80 ládát helyeztünk el, köztük a leg
becsesebb anyag jelentékeny részét,
az egész grafikai szállítmányt, a Fes
tetics-letétek, a Szépművészeti Mú
zeum és magánosok tárgyait vegye
sen. Az apátságban 45 láda maradt
vissza, melyek részben iparművé
szeti tárgyakat, részben képeket és
szobrokat, köztük nagy értékűeket
is tartalmaztak. Ezek elszállítását
a munkaerők hiánya s a vonat közeli
indulása lehetetlenné tette.”
A Szentgotthárdon hagyott műtár
gyak sorsának további alakulásában
meghatározó szerepet játszott Vá
rady Irén, a budapesti Műegyetem
könyvtárnoka, aki a harcok elől me
nekült az apátságba, ahol felfedez
te a múzeumi anyagot. Az épületet
megszálló szovjet katonák kiköltöz
tették a pincében tartózkodó szemé
lyeket, ekkor látták, hogy a ládák
egy része ki van bontva, tartalmu
kat láthatóan megdézsmálták. A he
lyi kommunista párt tagjai számos
művet a párt irodájában helyeztek
biztonságba, a pincében maradta
kat az oroszok őrizték. Várady ápri
lis 5-én Budapestre utazott, és a kul
tuszminisztériumban bejelentést
tett a műtárgyakról. A hivatal május
15-én őt bízta meg az anyag szállítás
ra való előkészítésével és leltározá

sával, melyet egy bizottság felügyelt.
A minisztérium a helyszínre küldte
Nemes József miniszteri osztályfő
nököt és Oroszlán Zoltánt, a Szép
művészeti Múzeum aligazgatóját.
A kommunista párt helyiségeiben el
helyezett műtárgyakat 1945. június
5-én, a monostor pincéjében levőket
pedig másnap hozták Budapestre.
A Szépművészeti Múzeumból
elszállított műkincsek sorsának
felkutatására indított rendőrsé
gi vizsgálat megállapította, hogy
a Szentgotthárdon hagyott ládákból

a határ közel volt, bárki könnyen
eltűnhetett lopott műtárggyal, és
az oroszok sem voltak Grál-lovagok.
A fővárosba érkezett ládákat jú
nius 5. és 18. között nyitották fel
a Szépművészeti Múzeumban; tar
talmukról részletes jegyzőkönyv
készült. A 76 láda bontási jegyzé
ke kiegészült a kommunista párt
helyiségéből külön szállított 50 és
a tévedésből a kultuszminisztéri
umba jutott 9 festmény felsorolásá
val. A ládák közül 21 kerámiákat, 4
képkereteket és vakrámákat, 3 pe

A 27-es számú láda jegyzéke, 1945

több fel volt törve, és értékes dara
bokat rongáltak meg ismeretlenek.
A nyomozók által feltett kérdések
személyekre és szállítmányokra,
műkincsekre és az esetleges lopá
sokra vonatkoztak. A helyszínen
zajlott nyomozás során nem ke
rült elő lopott műtárgy, de a gya
nú a rendház gondnokának fiára
és vejére terelődött. A házkutatás
során semmit sem találtak, de ké
sőbb Budapesten több képet lefog
laltak a család ismerőseinél. A har
cok alatt mintegy kétezren kerestek
menedéket a rendház pincéjében,

dig szőnyegeket tartalmazott; 5 lá
dában régi textíliák voltak. Ezeket
részletes számbavétel nélkül vissza
zárták, mivel nem tartoztak a múze
um gyűjtési körébe. Néhány hiányra
már akkor fény derült. Például a 62.
sorszámú ládában két dilettáns fest
mény mellett „találtuk a Sz. M. 30-as
Ltsz.-ú képének, Giotto: Női fej, fres
kótöredék, hátsó védődeszkáját a rá
ragasztott leltári számmal. Indokolt
tehát az a feltevés, hogy maga a fres
kótöredék is a ládában volt; ismeret
len kezek azonban kiemelték onnan
s helyére csempészték a fenti 2 drb.

értéktelen festményt, súlya pótlásá
ra pedig egy üres iktatókönyvet.”
A töredék később megkerült, ma
is a múzeum Régi Képtárában talál
ható, kérdőjeles attribúcióval. Ám
nem minden eset végződött ilyen
szerencsésen. A festmények, grafi
kák és plasztikai munkák között ve
gyesen voltak múzeumi és magán
tulajdonú művek. A bontást végzők
számos műtárgynál már ekkor meg
adták a tulajdonosok nevét, a többi
ek azonosítására később került sor.
A jegyzékek tanúsága szerint többek
között ezekből a ládákból került elő
Back Bernát letétjéből két XVI. szá
zadi német faszobor, Dános Géza
gyűjteményéből kilenc magyar fest
mény, a Lederer–Hesser család kol
lekciójából hat kép, Vida Jenő tu
lajdonából nég y Munkácsy-mű,
valamint Jan van Hemessen Kereszt
út című festménye, melyet az emlí
tett kormánybizottság foglalt le Fabó
Páltól 1944 júliusában, 40 műtár
gyával egyetemben. A gyűjtők so
rában feltűnik a volt brit sajtócézár,
Lord Rothermere neve is, aki a tria
noni magyar revízió egyik fő támo
gatójaként vált ismertté hazánkban.
Örökösei múzeumi letétjéből nyolc
képet azonosítottak, melyeket Botti
celli, Bellini, Rembrandt és Cranach
munkájaként vettek lajstromba.
Több tucat festményt találtak a bőr
gyáros Wolfner Gyula tulajdoná
ból, akit a néprajzi emlékek mellett
a XIX–XX. századi magyar festészet
egyik legnagyobb gyűjtőjeként tar
tottak számon. Képtára híres volt
Mednyánszky-kollekciójáról, vala
mint Munkácsy, Székely Bertalan,
Szinyei Merse Pál, Mészöly Géza,
Paál László és más kiváló hazai mű
vészek alkotásairól (írásunk a 12–
13. oldalon).
A ládákból előkerülő műveket
számba vevők kapásból azonosítot
tak 22 festményt Herzog Mór Lipót
eg ykori g yűjteményéből. Ekkor
ra már a világhírű kollekció alapo
san veszített régi fényéből, szétszó
ródott az örökösök között, de még
mindig jelentős értéket képviselt.
Az előkerült képek közül néhányat
(Goya: Ivók, Chardin: Pulykacsend
élet, Greco: Apostolfej) a Hain Péter
vezette Állambiztonsági Rendészet
foglalt le 1944 májusában, és adott
át a zsidó műtárgyak kormánybiz
tosságát vezető Csánkynak. Hasonló
sorsra jutott egy Kornfeld-tulajdon
ban volt Cuyp-festmény (Gyerme
kek a szabadban). Ezeket a műveket
a család Sirokon és Budafokon pró
bálta elrejteni, kevés sikerrel.
Ebből a néhány példából is érzé
kelhető, hogy a Szentgotthárdról
beszállított anyag számottevő érté
ket képviselt a múzeumi tulajdonnal
együtt – bár nem hasonlítható a be
vezetőben említett „műkincsvonat”
szállítmányához. De arra még várni
kellett, mert csak 1946 decemberé
ben futott be Budapestre. Ezt követte
a Nemzeti Bank ezüsttartalékát fuva
rozó szerelvény 1947 tavaszán, amely
nyolc láda műtárgyat hozott magával.
Nyugatról később még érkeztek vis�
sza műalkotások, de ezek nem tartal
maztak olyan kvalitásos műveket,
mint az említett szállítmányok. (Az
idézett és említett dokumentumok
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában találhatók.)
Juhász Sándor
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150 évvel ezelőtt született Wolfner Gyula

Egy bőrgyáros família gyűjteménye
Első bemutatkozások
„Idestova tizenkét esztendeje annak,
hogy egy zimankós téli napon meg
jelent a Japán kávéházban a münche
ni Heinemann, a Galerie Heinemann
egyik főnöke, azzal a kérdéssel, isme
rem-e Pilotynak magyar tanítványa
it? – Nos – mondottam – egyet, s nem
a legutolsót, menten bemutatom Ön
nek. Az öreg Szinyei Merse Pál ott ül
az asztalfőn, ő most már a képzőmű
vészeti főiskola igazgatója, a MIÉNK
elnöke, és szívesen fogja fogadni. Úgy
történt. Heinemann azt beszélte el,
hogy ő tavasszal Piloty-iskola kiállí
tást akar rendezni, és azt volt a kéré
se, tegyük lehetővé, hogy a mester és
a többi magyar Piloty-tanítvány mű
veit kiállítás céljára megkaphassa.
Szinyei azt felelte: – Nagyon örven
dek, ez igen jó idea. […] – Hol láthat
nék korabeli munkákat? Összenéz
tünk. Ilyen hely egyetlenegy van
Pesten, de ott azután igen gazdagon
van képviselve […]. Szinte egyszer
re mondottuk: – Wolfner Gyulánál.”
Az anekdotát Lázár Béla örökítette
ránk, 1922-ben megjelent Egy ma
gyar gyűjtemény című könyvében.
A Karl von Piloty német festő, a
müncheni festőakadémia egykori
igazgatója tiszteletére 1909 tavaszán
rendezett tárlaton 65 egykori tanít
ványa mutatkozott be 268 alkotás

A családi közkereseti társaságnak,
később részvénytársaságnak az ér
tékesítést is sikerült magas szintre
hoznia: a Wolfner lábbeliket LatinAmerikától a Közel-Keletig árusítot
ták, és a m. kir. hadsereg magyar
honvédein kívül az angol katonák
is Újpesten gyártott bakancsot visel
tek. József, a legidősebb, harmadik
testvér – szintén műgyűjtő – a Singer
és Wolfner könyvkiadó társalapítója
volt. A zsidó Wolfner famíliát a szá
zad elején nemesi rangra emelték,
így a családtagok vezetéknevük elé
az „Újpesti” előnevet biggyeszthet
ték. A Wolfnerek némelyikét az or
szág legjelentősebb adófizetői között
jegyezték.
Wolfner Gyula eleinte kizárólag
saját lakásának díszítésére vásárolt
festményeket, külföldi katona- és
magyar tájképfestők műveit. A le
genda szerint Elischer Gyula orvos
professzor és műgyűjtő 1902-ben,
az általa szervezett tárlatra képe
ket gyűjtvén mondta neki, hogy be
lőle is „kiváló gyűjtő” lesz. Wolfner
a biztatást komolyan vette. Ezekben
az években sógora révén megismer
kedett Szinyei Merse Pállal, aki ép
pen a Nemzeti Szalonban nyíló kol
lektív kiállításra készült. Wolfnernek
ő lett az első és tartós szenvedélye.
Szívesen vállalta, hogy felkutatja és
hazahozza a Szinyei egykori münche

Wolfner Gyula szobája

sal. Közöttük szerepeltek a Wolfner
Gyula által kölcsönzött Szinyei-,
Székely-, Benczúr-, Liezen-Mayerfestmények is. A német recenzensek
nagy felfedezettje az enfant terrible
Szinyei Merse Pál lett, aki alighanem
e dicsérő soroknak köszönhette pá
ratlan németországi diadalmenetét.
A Heinemann galériában 1910 ta
vaszán már egyedül mutatták be 31
alkotással, egy évvel később pedig
a lipcsei Klinkhardt kiadó 600 pél
dányban megjelentette Lázár Béla
Szinyei-monográfiáját 41 reproduk
cióval, amelyek eredetijei közül ötöt
Wolfner Gyula birtokolt. A művész
sikerében a gyűjtő és természetesen
a műíró is osztozott; a kiadvány ér
tékét növelte, hogy 100 példányt Szi
nyei látott el kézjegyével.
Ezekben az években Magyaror
szágon a tímármesterséget tanult
Wolfner Gyula nevét leginkább a
nagybátyja, id. Wolfner Gyula által
alapított bőrgyárral hozták össze
függésbe. A Wolfner Gyula és fivé
rei, Nándor és Tivadar által vezetett
újpesti üzemben a bőrgyártás mel
lett bőrfeldolgozással is foglalkoztak.

ni szállásadójánál maradt vázlatokat.
A Nőrabló faun, a Horgászó fiú és
az Esthajnali csillag például ezeknek
a beszerzőkörutaknak köszönhetően
érkezett Magyarországra. Wolfner
Mednyánszky-rajongása a családi
hagyományba illeszkedett: a festőt
bátyja, József fedezte fel, és anyagi
lag is támogatta. Wolfner Gyula több
nyire Mednyánszky figurális műveit
gyűjtötte, és elsősorban a csavargók
ra és gonosztevőkre összpontosított.
Kollekciójában – legalábbis szám sze
rint – 83 művével Mednyánszky vit
te a prímet. Harmadik nagy kedvence
Székely Bertalan lett; tőle 69 vászon
ra tett szert, részben még a művész
életében, részben hagyatékának ki
árusítása során. Wolfner először ép
pen egy Székely Bertalan-munkát
adományozott nyilvánosan: 1916ban a Szépművészeti Múzeumnak
ajándékozta a festő Krisztus feltá
masztja Jairus leányát című falképvázlatát.
A lelkes gyűjtő 1917-ben az Orszá
gos Magyar Képzőművészeti Társu
latnál fiatal művészek támogatásá
ra tett alapítványt, és rendszeresen

Wolfner anyagilag hozzájárult, hogy Cassirer a Munkácsy-festményt eladja
a Szépművészeti Múzeumnak

segítette a Szépművészeti Múzeu
mot magyar műtárgyak megvásár
lásában. Időnként külföldről érke
ző képek behozatalát is támogatta.
Munkácsy Mihály Fasor című fest
ményéért például 1924-ben 5 millió
koronát (akkori árfolyamon 1785 dol
lárt) szabadított fel, hogy a múzeum
4100 dollárért beszerezhesse a mű
vet Paul Cassirer berlini képkereske
dőtől. A kép hazahozatalára Fruchter
Lajos műgyűjtő mellett Wolfner fordí
totta a legtöbbet a 15 támogató közül.
Ugyancsak neki köszönhető, hogy
a múzeum sikeresen lebonyolította
Adolph Menzel Prédikáció a szabad
ban, Kösen mellett című olajfestmé
nyének megvételét. Amikor a mú
zeum a vételár harmadik részletét
váratlan pénzhiány miatt nem tud
ta Berlinbe átutalni, a Wolfner-gyár
készséggel nyújtott hitelt.
A Tanácsköztársaság idején átme
netileg köztulajdonba vették és kiál
lították a magángyűjtők tulajdonából
rekvirált műkincseket. A látogatók
a Műcsarnok 7. és 10. termében
szemlélhették meg a Wolfner Gyu
la kollekciójából származó Székely-,
Szinyei-, Deák-Ébner-, Lotz-, Munká
csy-, Fényes-, Liezen-Mayer- és Paálfestményeket. Ezt az első nyilvános
bemutatkozást sokkal személyesebb
és méltóbb expozíció követte: 1922.
május 21-én Wolfner Gyula Eskü tér
5. alatti otthonának hat, festmények
kel telizsúfolt termét az újságok ma
gánmúzeumként harangozták be, és
hosszú cikkekben méltatták a gyűj
teményt. A nyilvános „múzeumnak”
ugyan nem volt hivatalos nyitvatar
tási ideje, de Wolfner rendszeresen
tartott tárlatvezetést értéktárgyak
tól roskadozó szobáiban. A kollekció
legfőbb érdekessége és különlegessé
ge az volt, hogy szinte kizárólag ma
gyar művészek munkáiból állt. A ha
talmas ebédlőt Mednyánszky képei
töltötték meg, az egyik oldalfalat tel
jes egészében egy hatalmas látkép ta
karta. A festmények elrendezésében
maga a művész is részt vett. Innen
nyílt a Székely Bertalan terem, ab
ból a zeneterem, amelyet Paál, Mun
kácsy és Szinyei vásznai díszítettek.
A többi helyiség falain Lotz Károly,
Liezen-Mayer Sándor, Gyárfás Jenő,
Deák-Ébner Lajos, Bihari Sándor,
Pállya Celesztin, Katona Nándor,
Góth Móric, Bruck Lajos és Mészöly
Géza festményei és vázlatai osztoz
tak. A biedermeier bútorokon és a vit

rinekben habán vázák, fajanszkor
sók, herendi porcelánok, textíliák,
népi hímzések, csipkék, fafaragvá
nyok, ötvösmunkák és kisplasztikák
jelezték Wolfner érdeklődésének
széles körét . Ezeknek a tárgyaknak
tudatos gyűjtését éppen ekkoriban
kezdte, és anyagát 1924-ben mutat
ta be az Iparművészeti Múzeumban.
Petrovics Elek a Magyar Művészet
lapjain 1925-ben megjelent cikkében
úgy fogalmazott, hogy a XIX. század
végi magyar festészet szempontjából
azért egyedülálló a kollekció, mert „a
látogató vagy a korszak kutatója nem
egy ünnepélyes állami gyűjtemény
be, hanem inkább olyan családi le
véltárba jut, amely meghitt leveleket,
az egyéniség megismerésére fontos,
bizalmas vallomásokat őriz”.

György kinevezett műszaki igazga
tó felügyelete alatt a szokásos módon
zajlott. Wolfner Gyula a Fasor Szana
tóriumban betegeskedett, szellemileg
sérült leányát, Annát hosszú évek óta
Ausztriában gondozták. Fia, László is
merősöknél vészelte át a német meg
szállás hónapjait, míg kiskorú Kata
lin unokája a budapesti Sacré Coeur
Sophianum apácaiskolában bentlakó
növendékként kapott menedéket.
A nyilas sajtóban 1944 tavaszán
arról cikkeztek, hogy Wolfnerék
„aladároknak”, strómanoknak ját
szották át a vezetést és a gyári érde
keltségeket. Szász Lajos iparügyi mi
niszter 1944 májusában a helyzet
tisztázására – hivatalosan a magyar
gazdaság hathatós ellenőrzése érde
kében – Wodnyánszky mellé „erősí
tésként” kiszemelt egy nyugalmazott
alezredest. Ez a megbízott ellenőr ka
tonai egyenruhát viselt, mindenbe
beleütötte az orrát, és a gyár alkal
mazottai rettegtek tőle, mert állítólag
minden második szava az volt: „in
ternáltatom”. Ő maga egy feljegyzé
sében azt írta, szeretné az üzemben
meghonosítani a „nemzetiszocialista
evolúciós fejlődést”. Ráadásul magá
val hozta saját emberét, egy 25 éves

A gyár
Újpest megyei jogú város polgármes
terének 1940 júniusában kelt végha
tározata értelmében a gyár „nem zsi
dó vállalat”-nak minősült. Ekkorra
a zsidó igazgatósági tagok már elve
szítették jogosultságaikat, és töröltet
tek a cégjegyzékből. A zsidótörvények
szerint értelmiségi munkakörben sem
dolgozhattak zsidó származású mun
katársak. Wolfner Gyula fivérei ezeket
a gyászos éveket már nem érték meg.
A gyár 1944-ben a honvédség állandó
szállítójaként, hadiüzemként műkö
dött, és termékeit a Honvédkincstár,
illetve a Lábbeli Központ utasításait
figyelembe véve juttatta el a fogyasz
tókhoz. A személyi változásoktól el
tekintve a termelés Wodnyánszky

Szinyei Merse Pál: Ruhaszárítás, 1869
Wolfner a vázlatokat Bajorországból
hozta vissza

Magyar hímzések, XVIII. század
Wolfner Gyula gyűjteményéből

„bőrszakembert”, akit Wodnyánszky
íróasztalához ültetett, és kizárólagos
aláírási joggal ruházott fel.
Amikor 1944 őszén német–ma
gyar együttműködésben megkez
dődött az ország kiürítése, akko
ri szóhasználattal az ipari javak
„átmentése” a Birodalomba, novem
ber végén az újpesti üzemre is sor
került. A bőrgazdálkodási kormány
biztosság Wodnyánszkytól tudta
meg, hogy a gyártelepen az említett
alezredes támogatásával birodalmi
megbízottak vették át az irányítást.
Az Apatin 6. uszályhajóra már fel is
pakoltak 12 vagonnyi bőrt, valamint
egyéb bőripari segédanyagot, és út
nak indították a gönyűi átrakodó ki
kötőbe, Győr közelébe. Eredetileg ar
ról volt szó, hogy ott az árut német
tehergépkocsikra rakják, s onnan
a gyár devecseri és jánosházai légol
talmi raktáraiba viszik. A kikötőben
azonban a németek minél hamarabb
túl akartak adni a szállítmányon, s
a hajót önkényesen félreállították
mondván, hogy az értékes anyagot
Schaffhausenben fogják befogadni.
Ezek a hírek már nem jutottak el
Újpestre, ahol az ott maradt hatal
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Wolfner Gyula fia, László motor- és autóversenyző volt az 1920–1930-as években

mas mennyiségű gép és készlet to
vábbi sorsára kellett megoldást talál
ni. Decemberben kezdődött az igazi
megpróbáltatás, amikor már vissza
vonhatatlanul felmerült az evakuálás
vagy bénítás dilemmája. A Honvédel
mi Minisztérium egyik osztályveze
tője a Wolfner Rt. bénítása mellett
döntött, amelyet előírása szerint de
cember 20-án, 18 óráig kellett be
fejezni. A gépek és alkatrészek le
szerelésével a kiürítésben érdekelt
németek is egyetértettek – ezekben
a napokban őket már csak az foglal
koztatta, hogy mihamarabb kijussa
nak az ostrom előtt álló Budapestről.
A lezártnak nyilvánított bénítás
ellenére Újpesten csak átmenetileg
szünetelt a gyártás. Alighogy felsza
badult a város, és az oroszok üzembe
helyezték a gyárat, az újpesti rendőr
kapitányság politikai osztályán ki
hallgatták Wodnyánszky Györgyöt,
akit azzal vádoltak, hogy visszaélést
követett el a társadalom és a közva
gyon terhére. A gyanúsított elismer
te, hogy tudomással bírt a kiürítési és
a kényszerű bénítási tervről. Az ügy
1945 áprilisában a népbíróság elé ke
rült. A vádlott ekkor kósza hírekből
tudni vélte, hogy az Apatin 6-ot Gö
nyűnél a Russe nevű német gőzösre
kapcsolták, és a gyári kísérők tilta
kozása ellenére Bécs fölé vontatták.
Wodnyánszky a bíróság előtt ismer
tette a bénítás részleteit, s ezzel fon
tos adalékokat hagyott az utókorra.
Tekintettel arra, hogy az oroszoknak
sikerült zökkenőmentesen beindí
taniuk a termelést, vagyis elegendő
gép és készlet maradt az üzemben,
Wodnyánszkyt felmentették.
Erről az eljárásról Ausztria nyuga
ti megszállási övezeteiben mit sem
tudtak, és Budapesten sem értesültek
az ottani eseményekről. Az amerikai
hadsereg Bécs környékén tevékeny
kedő, tulajdon-ellenőrzéssel megbí
zott csoportja kutatásba fogott, és ki
derítette, hogy a magyar fővárosból
útnak indított Apatin 6. uszály január
5-én üresen futott be Bécs téli kikötő
jébe, és ott vélhetően elsüllyedt.

A műgyűjtemény
Wolfner Gyula elővigyázatosan bánt
műtárgyaival. Iparművészeti kollek
ciójáról írt tanulmányában Horváth
Hilda arról számol be, hogy a gyűjtő
már 1935-ben letétbe helyezett bie
dermeier bútorokat és csillárt az Ipar
művészeti Múzeumban. Wolfner éle
tében utoljára 1943. november 8-án
végrendelkezett. Pénzét különbö
ző jótékonysági célokra különítette
el a nevét viselő két alapítványban.
Az egyik kamataiból a Szépművésze
ti Múzeum számára akarta lehetővé
tenni, hogy fiatal művészek „magyar

tárgyú” munkáiv al bővítse gyűjte
ményét, míg a másikból az Iparmű
vészeti Múzeum állományát akarta
gazdagítani.
Saját műtárgyait fiára, Wolfner
Lászlóra ruházta át, s a következő
kérést intézte hozzá: „Habár jogi ér
telemben egyetemes örökösömet ab
ban, hogy a gyűjteménnyel, mint tu
lajdonával szabadon rendelkezzék,
korlátozni nem kívánom, mégis ki
fejezem azt az óhajtásomat, hogy
örökösöm a gyűjteményt – eszményi
nemzeti tartalmáért –, amennyiben
vagyoni viszonyai lehetővé teszik,
mint egységes dolog-összességet ke
zelje, ha pedig szükségből elidege
níteni kívánná, úgy azt – a részéről
megállapítandó feltételekkel – első
sorban a magyar államnak és másod
sorban Budapest székesfővárosnak
ajánlja fel megvételre.” A testamen
tumot az Eskü téren írta alá. Még
a német megszállás előtt, 1944 ja
nuár–februárjában megőrzésre 20
ládát és 13 bála szőnyeget adott át
a Szépművészeti Múzeumnak. Sem
az átadó, sem az átvevő nem specifi
kálta a ládák tartalmát. Egy később
kelt dokumentum – az átadás idő
pontjának tisztázása nélkül – 265 té
telről tesz említést. Csánky Dénes,
a Szépművészeti Múzeum főigaz
gatója – aki 1944 májusától a zsidók
zár alá vett műtárgyainak számba
vételére és megőrzésére alakult kor
mánybiztosság vezetője volt – meg
bízta a pénzügy-igazgatóságot, hogy
sürgősen végezze el Wolfner ottho
nában a leltározást, és vegye zár alá
a fellelt műtárgyakat. Szakértőként
Kőszeghy Elemért, az Iparművésze
ti Múzeum igazgatóját is kirendel
te a helyszínre. A kormánybiztos
ság levéltári anyagában az akcióval
kapcsolatban nem maradtak fenn

Székely Bertalan: Zivatar, 1872
Wolfner Gyula tulajdonában,
ma: Magyar Nemzeti Galéria

iratok. Horváth Hilda az Iparművé
szeti Múzeum irattárában fellelhe
tő, 1945-ben készült dokumentum
ra hivatkozva azt állítja, hogy 1944
szeptemberében Wolfner bútorait,
kerámiatárgyainak egy részét, né
hány vörösréz edényt, csillárt, mi
seruhát, összesen 63 tárgyat az Ipar
művészeti Múzeumba szállítottak.
A Szépművészeti Múzeumban el
helyezett, Csánky által összegyűjtött
műtárgyak sorsát ismerjük. Ezeket
a kormánybiztos saját múzeumá
nak legértékesebb darabjaival együtt
1944 telén teherautókon kimentet
te a fővárosból. A háború után, vis�
szaemlékezésében azt írta, hogy
Wolfner Gyula képtárát ládákba cso
magolva, jegyzék nélkül helyezte el
a bombázások elől a múzeumban,
majd felbontatlanul szállíttatta to
vább egy szentgotthárdi kolostorba.
Mielőtt onnan továbbindította volna
a műtárgyakat Ausztriába, átcsoma
goltatta őket, és a nagy sietségben né

hány darab véletlenül a kolostorban
maradt. A határon átjutott anyagot
az amerikaiak 1945 májusában fog
lalták le a németországi Grassauban.
Wolfner Gyula 1945. május 6-án
hunyt el Budapesten. Műtárgyai
nak „első mozgásairól” levéltári for
rásokból tudunk: 1945 augusztu
sában a Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Tárának vezetője Wolfner
László megbízásából az Iparművé
szeti Múzeumban nagy mennyiség
ben őrzött fajanszokat, porcelánokat,
fémtárgyakat, szőnyegeket és párna
huzatokat felleltározta, és 27 ládában
átszállíttatta saját múzeumába, majd
később 5 évre szóló letéti szerződést

tett muzeális javak ekkor már és még
a müncheni műtárgygyűjtő-állomá
son időztek. Mivel meggyűlt a baja
az új rendszerrel, Wolfner László fel
tehetően azt latolgatta, hogy elhagy
ja az országot: a gazdasági rendőrség
1946 júliusában felelősségre vonta,
mert lakásán 55 aranyérmet és 106
dollárt találtak, néhány hónappal ké
sőbb pedig az Anyag- és Árhivatal
bőrosztálya kérte számon rajta – mint
gyárigazgatón – a cipők és bakancsok
árdrágulását.
Münchenbő l 1946. december
26-án érkezett vissza Budapest
re az evakuált műtárgyak első nagy
szállítmánya az úgynevezett „mű

Munkácsy Mihály: Fasor, 1886

kötött az örökössel. Ugyancsak a há
ború utáni első nyáron Wolfner egyik
rokona az Iparművészeti Múzeum
ból kihozott bútorokat. Mindkét ak
ció az 1946. február 12-i hagyatékát
adási tárgyalás előtt történt. Ennek
jegyzőkönyvét a Budapesti Központi
Járásbíróság elküldte a „megkeresen
dő” intézményeknek, így az Iparmű
vészeti és a Szépművészeti Múzeum
nak is. Az előbbi közgyűjtemény 63
bútort, az utóbbi 265 képet volt köte
les a végzés értelmében kiszolgáltat
ni Wolfner Lászlónak. Az Iparművé
szetiből – mint említettük – addigra
már nagyságrendekkel több műtárgy
került ki.
A Szépművészetiben tárolt Wolf
ner-tárgyakat múzeumi iratok alap
ján lehet számszerűsíteni. Egy Buda
pestről delegált kutatócsoport 1945
nyarán felmérést végzett a szent
gotthárdi kolostorban, ahol meg
talált és onnan visszahozott 9 ké
pet, 24 vázlatot és egy agyagkorsót
a Wolfner-gyűjteményből. Egy ké
sőbb kelt múzeumi feljegyzés sze
rint a „felszabadulás óta” 272 darab
Wolfner-féle műtárgy volt a múzeum
ban. Ezt a számot sem lehet végleges
nek tekinteni, mert Wolfner László
1946-ban megbízta dr. Nagy Barna
bás művészettörténészt, hogy ké
szítse el a fellelhető tárgyak listáját,
ő pedig 364 darabot számolt össze.
Egyik kalkuláció sem egyezik a ha
gyatéki végzésben szereplő men�
nyiséggel, ami azzal magyarázható,
hogy sem a családnál, sem a múze
umban nem voltak meg a pontos át
adási jegyzőkönyvek. Így azt sem
tudjuk, hogy a tárgyak – az 1944 ele
jén történt leadást leszámítva – mi
kor kerültek oda, és Csánky mely
kritériumok alapján, mennyit válo
gatott be a Nyugatra szállítandó da
rabok közé – különös tekintettel arra,
hogy a ládákat állítólag nem is bon
totta fel. Tény, hogy a múzeumban
sok Wolfner-féle műalkotás maradt,
és ezek közül 1946 májusában 20-at
kiadtak Wolfner Lászlónak – így a há
rom Szinyei-vázlatot is, melyeket apja
a század elején Bajorországból hozott
haza. A Csánky Dénes által kimen

kincsvonaton”, benne 86 festmény
és vázlat, valamint 17 szőnyeg és egy
oltárterítő a Wolfner-gyűjteményből.
Az értékbecslők Munkácsy Mihály
Vázlat az Ecce Homóhoz című olajfest
ményét taksálták a legtöbbre, 2500 fo
rintra. A birtokba adásról 1947. ápri
lis 10-én határoztak, és a műtárgyak
jogos tulajdonosának Wolfner Lász
lót fogadták el. A tárgyak fizikai ér
telemben történő kiadása azonban
rendeletileg szabályozva csak akkor
következhetett be, ha a tulajdonos ok
mányokkal tudta igazolni, hogy meg
térítette a vámoltatás költségét, ami
az értékbecslésben szereplő összeg
10 százalékát tette ki, s ezenkívül –
pótlólagos díjként – a megbecsült ér
ték 1 százalékát befizette a múzeum

Nikolaos Gysis: A Piloty-tanítványok, 1868

pénztárába. Ugyanezeknek az elvárá
soknak kellett megfelelni az 1947 áp
rilisában Németország amerikai zó
nájából az „ezüstvonaton” hazajutott
3 festmény és 18 iparművészeti tárgy
esetében is.
A birtokba adás megtörtént, a ki
adás nem. A budapesti 7. számú Vám
hivatal Wolfner László részére kézbe
sített felhívása „ismeretlen” jelzéssel
érkezett vissza a feladóhoz, és az Or
szágos Rendőri Bejelentő Hivatal sem
tudott aktuális címmel szolgálni.
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A Wolfner-örökös 1947 végén,
1948 elején ugyanis már nem tartóz
kodott Magyarországon, és így nem
is tapasztalhatta meg, hogy gyárát
1948 márciusában államosították.
Értéktárgyait a múzeumokban, ille
tőleg a köz- és magángyűjtemények
ből elhurcolt művészeti alkotások
miniszteri biztosságánál hagyta. Je
szenszky Sándor miniszteri biztos
1948. december 10-én kelt össze
foglalójában azt írta, hogy a „biztos
ság közbejárásával sikerült öt évre,
igen előnyös letéti megállapodást
létesíteni a Szépművészeti Múze
um és Wolfner László között a 336
darabból álló nagy értékű Wolfnergyűjteményre vonatkozólag, mely
ben többek között 11 db Szinyei fest
mény van”. A kontraktust már csak
az örökös jogi képviselője írhatta alá.
Az egyenszövegből nem szüremlik
át, hogy Jeszenszky milyen „előnyös”
aspektusra gondolt – hacsak nem volt
jövőbelátó. Az általa megnevezett da
rabszám – nagyvonalúan szemlélve –
többé-kevésbé megegyezik a Szépmű
vészeti Múzeumban a „felszabadulás
óta”, azaz az ostromot Budapesten
„átélt” és Nyugatra vitt, majd onnan
visszaküldött műtárgyak számával.
Az 1948. évi XXVIII. törvénycikk
értelmében azokat a személyeket,
akik illegálisan hagyták el az orszá
got, vagyonelkobzással és az állam
polgárság megvonásával sújtották.
A döntést a Belügyminisztérium ja
vaslatára a Minisztertanács hozta
meg. A neveket a Magyar Közlöny
publikálta. A muzeális értéktárgyak
védetté nyilvánításával megbízott
Múzeumok és Műemlékek Országos
Központja 1951 áprilisában értesítet
te a Szépművészeti Múzeumot, hogy
„Wolfner László anyagát letéti keze
lésként tartsa nyilván és leltározza
be”. Az utasítást feltehetően a két
másik érintett múzeum is megkap
ta. A Nemzeti Múzeumban elhelye
zett nagy mennyiségű textília sor
sának felderítése még kutatásra vár.
A Szépművészetiben mindenesetre
1955-ben tettek eleget a kérésnek.
Id. Markó Károly Via Appia című kis
méretű vízfestménye és Székely Ber
talan méretben hasonló felhőtanul
mánya valamilyen adminisztráci
ós hiba következtében „lecsúszott”
az 1948-as letéti szerződésről, és így
nem képezte a „hivatalosan államo
sított” Wolfner-anyag részét. Ezeket
később törzskönyvezték. A 2013as „műkincstörvényben” emlege
tett „jogszerűtlenül őrzött letét”
fogalma minden valószínűséggel
csak erre a két kis alkotásra alkal
mazható. A több száz darabból álló
Wolfner-örökség státusza már 1955ben eldőlt.
A Képzőművészeti Alap kiadóválla
lata 1956-ban jelentette meg A Szép
művészeti Múzeum 1906–1956 című
könyvet. Az Új Magyar Képtárról szó
ló fejezetben Rajnai Miklós művé
szettörténész megjegyezte: „A gya
rapodás túlnyomó többsége nem a jó
javadalmazást dicséri […]. Mégpedig
azért nem, mivel a gyarapodás zöme
a második világháború áldozatainak
és az országból elmenekült háborús
bűnösöknek gazdátlanná vált anya
gából, különböző közintézmények
ajándékaiból került ki, valamint ma
gánosok jóvoltából – ajándék vagy
hagyaték formájában – jutott a múze
umba. Van példa arra is, hogy egyegy jelentős magángyűjtemény úgy
szólván teljes egészében a múzeum
birtokába ment át.” Egyik példaként
erre a szerző a Wolfner-gyűjteményt
említette.
Dunai A ndrea
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Beszélgetés Baróthy Anna designerrel

– Középiskolába Pécsett jártál, szilikát szakra. Hogyan kerültél Budapestre?
– A kalandvágy és az önállóságra
való törekvés révén kerültem a fővá
rosba, ahol az Iparművészeti Főisko
lán egyből másodikos lettem. Tetszett,
hogy lesz egy anyagismeretem lineá
risan, ami a piacon majd alapot jelent
het. A szilikátipar azonban átalakult.
A korábban sikeres üveg- és kerámia
gyárak közül sok tönkrement, a szob
rászokat pedig a díszítőszobrászat he
lyett a filmipar kezdte eltartani, ami
elég ingoványos terepet eredménye
zett. Harmadéves koromban már
tudtam, hogy üvegtervezés szakirá
nyon fogok végezni. A magánszektor
a 2000-es években beindult, és már
lehetett látni, hogy az akkor még nép
szerűbb kerámia alapanyaghoz képest
az üvegben – főleg a síküveg-feldolgo
zásban – mennyi új technológiai po
tenciál van. Felfedeztem – talán a csa
ládi háttérből is adódóan, édesapám
vállalkozó –, hogy az iskolán kívül
vannak olyan cégek, ahol az egye
temen nem megtalálható speciális
megmunkálógépekkel dolgoznak.
Egy darabig azt láttam magam előtt,
hogy gyári tervezőként majd tervez
hetek egy üzemben, vagy taníthatok
valahol rajztanárként – esetleg mellet
te fusizhatok az egyéni szobraimmal.
Ennek elkerülése mindennél nagyobb
motivációt jelentett számomra.
– A diploma után mi történt?
– Nem volt ötletem, hogy hogyan
tovább. Találtam egy álláshirdetést,
és elmentem a Westendbe dolgozni
egy designboltba. Gondoltam, leg
alább megtanulom, hogyan kell de
signt eladni, persze kiderült, hogy
ez nem a Westendben dől el. Ekkor
jött egy nagyszerű lehetőség: a dip
lomamunkámat beválogatták egy
müncheni nemzetközi kiállításra, s

nyolc hónap után otthagytam a bol
tot. Közben nyertem az NKA-nál is
némi pénzt katalóguskészítésre, s
nagy elszántsággal kezdtem házalni
a kis katalógussal a hazai építésziro
dák között.
Tervezőként szerettem volna a sa
ját utamat járni. Az anyag és a tech

ló helyspecifikus installációkészí
tés vált a csapatom fő terepévé. Félig
szobrászként, félig designerként, épí
tészek közt szocializálódva, a terüle
tek közt átjárva ide érkeztünk. Sehol
és mindenhol ott lehetek egyszerre,
aminek a szabadságát nagyon élve
zem.
– A 2008-as gazdasági válság
mennyire törte meg a lendületeteket?
– Elkezdtünk termékekben gondol
kodni. Befektetési tőke és speciális

CALTROPe-projekt a vízszintemelkedéssel járó területvesztés megoldására

Fotó: Bessenyei Gergely

A Széll Kálmán téri projekt (részlet)

Újfajta organikusság várható, amelyben a virtualitás is nagy szerephez juthat

szakmámban megtapasztalt belter
jesség, a múltba figyelés, a gyak
ran kicsinyes szakmai konfliktusok
nem motiválnak az odatartozásra.
Aztán változott a designközeg: el
indult a startup-őrület, és elkezdtek
jönni azok a visszajelzések a piacról,
hogy szuper a brand, de miért ilyen
fura a nevetek? Ez a hosszú kísérle
tező korszak azzal zárult le végleg,
hogy 2015-ben S39 Hybrid Design
Manufacture-re változtattam a cég
nevét, a spontán cégműködést pedig
egy professzionális kreat ív cég meg
teremtése váltotta fel. A Hybrid De
sign már a névben is mutatja a met
szetben való gondolkodásunkat.
– Projektjeitekben mennyire fontos a digitális technológia?
– Egyre jobban érdekelt, hogy
a nagyon kézzelfogható anyagokat
hogyan tudom organikusan össze
egyezteti a digitális korszakkal. Van
nak az anyagmegmunkálásra vonat
kozóan hagyományos gesztusok és
tapasztalatok, amelyeket fontos tisz
teletben tartani. Más gesztusértéke
van kőből kifaragni egy szöveget kéz
zel, és más homokfújással vagy CNC
marással. Mást üzenek a különböző
módokkal, de mindegyiknek meg
van a maga konceptuális és techno
lógiai helye. Ezek pedig nem egymás
konkurensei. Idővel az integrált, él
ményalapú, technológiát is haszná

tudás nélkül azért ez sem egyszerű.
De mára lett 3-4 termékünk, amelye
ket különböző készenléti állapotban
fejlesztünk. 2014-ben Rákosy Eszter
rel közösen létrehoztuk a LUMINARI
Glass lamináltüveg-termékcsaládun
kat. Sokrétű felhasználást tesz lehe
tővé a falburkolattól az ajtón és térel
választón át egészen a bútor léptékű
alkalmazásig. Jelenleg a nemzetközi
piacot céloztuk meg vele.
A MUKI_PIX helyspecifikus világí
tó burkolat, vagy mondhatjuk, hogy
terülő művészeti rendszer, amely
beton térburkolati elemek formájá
ban terjeszkedik a városok járdáin
és terein. Nappal a felületeket a rész
letgazdagság, sötétedés után pedig
az üvegből kialakított, piktogram
szerű formák mögül kiszűrődő fény
teszi izgalmassá.
Harmadik termékünk, a CAL
TROPe bioépítészeti struktúra tele
píthető modulrendszer. A koncepció
2013-ban a Jacques Rougerie Alapít
vány innovációs építészeti pályázat
győztese volt, 2014-ben pedig terv
kategóriában elnyerte a Magyar For
matervezési Tanács díját. A részben
betonból, részben helyi anyagokból
álló, speciális betonkeverékből épü
lő áttört gátszerkezet trópusi és szub
trópusi folyódeltákban alkalmaz
ható. A partvonalra párhuzamosan
telepített betonelemekbe mangrove

facsemetéket ültethetnek, amelyek
a növekedésükkel egy időben a kör
nyezetbe beépülve hatékony védelmi
vonalat alkotnak, ez segíti a védett te
rületek hordalékkal való feltöltését.
– A Betonkurzust és workshopot
tudásmegosztási céllal indítottátok
a BME Középülettervezési Tanszékén?
– A tudásmegosztás mindig érde
kelt, ezért kezdtem el Pécsett a dok
tori képzést is. Kifejezetten bántott
az az élmény az egyetemen, hogy
a minket tanító tanárok nagy része
nem avatott be minket abba, hogy
tulajdonképpen miből él, és hogyan
keresi a pénzét – vagyis abba, hogy
hogyan álljunk meg a lábunkon. El
határoztam, hogy ha fiatalokkal fo
gok együttműködni, akkor én meg
mutatom majd nekik. Szerettem
volna, hogy a diákok gyakorlatban
lássák, miként épül fel egy projekt
az ötlettől a megvalósításig, hogy
már az egyetemi éveik alatt valós,
életszerű szituációkat éljenek át. Ez
zel a programmal építjük a Kifolyót,
a Gellért térnél lévő urban wellness
helyszínt, amelynek véglegesített te
repét idén májusban szeretnénk átad
ni a városnak.
– Van legkedvesebb projekted?
– A Graphisoft Parkban épített és
2017-ben átadott Fogadóépület hom
lokzata. Szerettek volna egy repre
zentatív, megjegyezhető épületet

térbeli monitorra emlékeztessen, és
az ottani organikus környezet a du
nai széllel együtt adjon különleges
multiszenzuális élményt. Az ani
mált homlokzatok a jövő új, izgalmas
építészeti faktúrái lesznek, az épüle
tek új bőrei. A vetítés azonban végül
költségmegtakarítások miatt nem va
lósult meg.
– 2015-ben a megújuló Széll Kálmán térre építettetek aktív betonfelületeket az egykori legendás óra
helyére. Mennyire volt ez kihívás
számotokra?
– Egy kultikus tárgyat nem lehet
helyettesíteni. Tudtam, hogy ebben
az érzelmi helyzetben nem lehet úgy
mond „jó” tárgyat csinálni. Emiatt
a legminimálisabb formai megoldá
sokat választottuk, és minden olyat
kerültünk a tervezés során, ami a ko
rábbi óra tulajdonságaival konkurál
hatott volna – ezért lett digitális. Ahol
a beton felületén a régi óra lenyomata
látszik, és állnak a mutatók a reliefen,
az az az idő, amikor leszedték az ana
lóg órát. Így az új óra emlékműve is
a korábbinak. Az óra fővállalkozójá
nak lenni designerként főleg az elekt
ronikai szakágak terén nem volt hálás
feladat, sem jó élmény.
– Mit látsz új iránynak még az építészetben?
– A beton ereje abban rejlik,
hogy ha a világban minden kipusz
tul, a betonszerkezetek jó része ott
lesz egyfajta mementóként. A 3D
nyomtatott betonszerkezetek újfaj
ta formai forradalmat hozhatnak.
A nyomtatás technológiai jellegéből
adódóan az ívek, a kupolák szerke
zetileg stabil formáit fogja előtérbe
hozni, hiszen ezek azok a formák,
amelyek leghamarabb öntartóvá
válnak. Újfajta organikusság vár
ható, amelyben a virtualitás is nagy
szerephez juthat. Kérdés, hogy ez
hogyan fog kihatni a felületek minő
ségére, s főleg hogy mennyire lesz
nek fontosak egyáltalán az anyagok
a jövőben. Ennek a pulzálása nagy
amplitúdóval fog lezajlani, és még
nem láthatjuk, hogy az egyéb tu
dományterületek fejlődésében hol

Fotó: Bognár Benedek

nológia iránti érdeklődésemből adó
dóan leginkább az építészeti közeg
látszott reális piaci területnek. Ha
mar jöttek is a lehetőségek. Először
Fejérdy Péternek terveztem egy ká
polnába üveget Bujdosó Ildivel. Az
tán Major Györggyel dolgoztam
együtt a Mária utcában. Később az
Építész Stúdióval a szombathelyi Vá
rosi Sportcsarnokhoz készítettünk
egy nagyobb munkát, Zoboki Gábor
ral pedig a Művészetek Palotája VIP
termén dolgoztunk együtt.
– Az általad 2008-ban alapított
Szövetség ’39 Kft. mennyire működött közösségi jelleggel?
– Az induló kreatív vállalkozá
sommal arra törekedtem, hogy kö
zösséget és szellemiséget építsek.
Kerestem a hasonszőrűeket, azo
kat, akik előre néznek és új utakat
keresnek. Bozsó Melinda és Kolozs
vári Csenge segített sokat a kezde
ti időkben. Az elején a Nextlabbel
(Szakál testvérek, Maróy Ákos, Som
lai-Fischer Szabolcs, Kangyal And
rás) együtt tartottuk fenn a helyet
a Szövetség utca 39-ben. A közeg
kezdettől fogva oázist jelentett szá
momra. Mire elvégeztem az Ipart,
egyértelmű volt, hogy a saját szűk

Baróthy Anna (1977) az S39
(Szövetség ’39) Hybrid Design
Manufacture alapítója. Műtermében és alkotócsoportjában
komplex, multiszenzorális élményt nyújtó munkák tervezését
tűzik ki célul, melybe a köztéri és
a bioépítészet ugyanúgy beletartozik, mint a betonszerkezetek.

Fotó: Bessenyei Gergely

Betonnyomtatás és animált homlokzatok

Graphisoft Park fogadóépület, 2017-es projekt

a bejárathoz, és Sugár Péter építész
meghívására ehhez készítettünk
homlokzati variánsokat, amihez egy
éjszakai, állandó jellegű fényvetítés
is kapcsolódott volna mint legújabb
kori építészeti réteg. Terveztünk hoz
zá egy mintázatot, amely az állandó
an változó fényviszonyok mellett
különböző módon jelent volna meg
projektoros vetítéssel. Az volt a cél
kitűzésünk, hogy a homlokzat egy

érnek majd össze a különböző ha
tásmechanizmusok, és milyen tech
nológiai konklúziók fognak beválni
a mindennapokban. Nagyon izgal
mas világ jön. Az más kérdés, hogy
az ember mindezt hog yan tudja
majd lekövetni a lelkével.
Seres Szilvia
A kutatás az NKA támogatásával valósult
meg. További beszélgetések a digikult.hu
oldalon érhetők el.
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ISBN könyv+galéria, Budapest

Vizuális kultúra könyvekben és falakon
A kimondottan művészeti kiadvá
nyok forgalmazásával foglalkozó
boltok száma Európa-szerte csekély.
Magyarországon a vizuális kultúra
témakörében megjelent könyvek el
sősorban a jelenleg látogatható nagy
múzeumok shopjaiban érhetők el,
ezeken a helyeken azonban szembe
tűnő, hogy az intézmény ajándéktár
gyai mellett a tudományos igényű ki
adványok háttérbe szorulnak. (Talán
a Ludwig Múzeum képez kivételt,
melynek múzeumshopja az utóbbi
időben nagy előrelépést tett a művé
szeti könyvek terjesztése terén.)
Ezt a piaci rést fedezte fel Istvánkó
Bea, aki maga is hiányolta a művé
szeti profilú könyvesboltok jelenlétét
Budapesten. De ő nem állt meg en
nél a gondolatnál; meglátása szerint
egy ilyen üzlet művészeti galériával
együtt, egymást támogatva szélesebb
közönséget képes megszólítani. Ez
a felismerés indította el azon az úton,
hogy saját művészeti teret hozzon
létre. A piacon szereplő, imént felvá
zolt hiány mellett a hazai múzeumi
intézményrendszerben lezajló válto
zások, a kortárs képzőművészetet be
mutató intézmények profilváltása is
erősítette azt az elhatározást, hogy
megalapítsa művészeti szakkönyves
boltját és kortárs művészeti galériá
ját, az ISBN könyv+galériát. A hely
kétosztatúságát az egymást erősítő
tevékenységi körök mellett a fenn
tarthatóság is indokolja: a galéria ki
állítóhelyként, nonprofit formában

működik, így az üzemeltetés haté
konyságát a kereskedelmi formában
működő könyvesbolt biztosítja.
A galéria elsősorban a fiatal és kö
zépgenerációs kelet- és közép-európai
művészek munkáinak ad helyet. A Pa
ranormális régészet című áprilisi kiál
lításon a napjainkban aktualitással
és kiemelt jelentőséggel bíró félretá
jékoztatás témájának különböző vál
fajaira világítottak rá szlovák alkotók
és Fátyol Viola magyar fotográfus. Ezt
a tárlatot május 8-tól Balogh Viktória
Kert / Látástól vakulásig című projekt
je követi. Az elsősorban konceptuális
fotográfiával foglalkozó Balogh leg
újabb munkájának középpontjában
egy photobook áll, ezzel is kapcsolatot
teremtve az ISBN könyvesbolt és ga
léria terei között. A könyv mint médi
um korábban is megjelent a kiállítótér

A könyvesbolt

ben: a Könyvtárgy című első csoportos
tárlaton többek közt Kútvölgyi-Szabó
Áron, Csoszó Gabriella, Várnai Gyula,
valamint a Borsos Lőrinc művészpá
ros olyan művei szerepeltek, amelyek
a könyvekre, kiadványokra objektként
tekintenek. Több esetben nem maga
a könyv, hanem annak fotóra vagy
filmre rögzített mása jelent meg a kiál
lításon. Ez a gesztus arra is utal, hogy
az alkotások esetében a könyvek for
mai megjelenése mellett azok tartal
ma másodlagos vagy olykor jelenték
telen. Bár a jövő évre tervezett tárlatok
sorában is szerepel hasonló koncepció
alapján felépített projekt, Istvánkó
hangsúlyozza, hogy nem célja kimon
dottan „könyves” bemutatókat szer
vezni. Idén még nyolc kiállítás követi
egymást havi rendszerességgel. A ki
állítók között szerepel egyebek mel
lett Kárpáti János Iván, Eperjesi Ág
nes, valamint a Fiatal Írók Szövetsége.
Az évet a ljubljanai Dobra Vaga galéria
tárlata zárja.
Az ISBN könyvesboltjában kapha
tó kiadványok a XX. század második
felétől napjainkig terjedő időszakot
ölelik fel. A polcokon monográfiá
kat, kiállítási katalógusokat és elmé
leti szakirodalmat egyaránt találunk.
A hely vezetője kiemeli, hogy reper
toárjában független kiadók anya
ga is nagy számban szerepel. Egyes
könyvekből a megvásárolható dara
bok mellett az ISBN-ben archiválás
ra szánt példányok is elérhetők, me
lyekből idővel egy kisebb könyvtárat,

A kiállítótér

kutatóhelyet szeretnének létrehozni.
Hosszabb távon a könyvek, kiadvá
nyok digitalizálását is tervezik. Ez
a tevékenységi kör nagyban hozzá
járulhat a hazai kulturális színtér ér
tékmegőrző feladatához.
Az értékmegőrzés mellett edu
kációs aktivitást is végez a „könyv+
galéria”. Előkészületben van egy
beszélgetéssorozat a művészeti ki
adványokkal kapcsolatos definíciós
kérdésekről: mitől válik egy könyv
műtárggyá, mit értünk artistbook,
photobook vagy könyvobjekt alatt?
A beszélgetéseket a fent említett
könyvközpontú kiállítások erősí
tik, melyek e felvetések elméleti ve
tületét gyakorlati oldalról világítják

meg. Az első beszélgetésre május
7-én kerül sor Balla Dóra grafikus
művész Null style című legújabb
könyve kapcsán.
Az ISBN könyv+galéria a hazai
kulturális színtéren nélkülözhetet
len, újszerű feladatot tölt be: amellett
hogy hozzáférést biztosít magyar és
nemzetközi kortárs művészeti kiad
ványokhoz, kiállításai révén a jelen
kori konceptuális művészet bemu
tatásában is jelentős szerepet vállal.
Az ISBN alig féléves működése rávilá
gított, hogy jelentős űrt kell betölteni
a vizuális kultúrával foglalkozó kiad
ványok és az ezekhez kötődő művé
szeti projektek népszerűsítése terén.
Molnár Zsuzsanna

N yá r i aukciók
m ájus 28 .
régi mesterek és
19. századi festmények

m ájus 29 .

19 – 20. századi
festmények

m ájus 30.
bútorok,
szőnyegek és műtárgyak

m ájus 31.
műtárgyak,
ezüstök és ékszerek
k iállítás: május 17 – 27.
Kaukázusi Shewan - Kazak szőnyeg
19. sz. második fele

i n fo @ na g y ha z i.hu | w w w.na g y ha z i.hu
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XXI. ÉVFOLYAM – 5. SZÁM

Muerto_05.indd 15

2018.04.27. 15:02

16

Műgyűjtés

2018. május

MŰÉRTŐ

Leopold Museum, Bécs

ciójából egy nagyobb válogatást: 75 al
kotó 170 munkáját. A több száz múlt
századi festmény, grafika, szobor és
szabadtéri plasztika közül az épp aktuá
lis kedvencek még első férje – Helmut
Horten vállalkozó és mecénás – életé
ben a Düsseldorfhoz közeli, lohauseni

© Courtesy Heidi Horten Collection

Ezzel az angol címmel várja látogatóit
az osztrák fővárosban a kontinentáli
san is a legnagyobbak közé sorolt ma
gángyűjtemény. Korábbi, alkalmi és
névtelen kölcsönzések után a 77 éves
bécsi művészettörténésznő most elő
ször visz a nyilvánosság elé saját kollek

Egon Schiele: Női portré (Wally Neuzil), 1912
gouache, papír, 24,8×24,8 cm

villájuk falait és parkját díszítették, illet
ve New York-i lakosztályukba kerültek;
most pedig a második hitvesével – gróf
Carl Anton von Goess – közös karintiai
rezidenciájukban találhatók.
Kezdetben kizárólag a német exp
resszionisták – Kirchner, Heckel,
Nolde, Pechstein – művei képezték
a gyűjtemény magját, ám az özvegy
a 90-es évektől átlendült a másik vég
letbe, és a trendeket, a műkereskedel
mi megfontolásokat figyelmen kívül
hagyva csupán pillanatnyi, szubjektív
vonzalma szerint bővítette „muzeá
lis panoptikumát”, ahogy a kurátor,
Agnes Husslein-Arco találóan nevez
te. Husslein-Arco, aki a Leopold Mú
zeum magánalapítványának elnöksé
gi tagja is, kiemelte, hogy a Schiele-,
Kubin- és Klimt-képekkel milyen sze
rencsésen illeszkedik az időszaki tárlat
az intézmény profiljához. Klimt Temp
lom Unterachban (1916) című alkotá
sának megszerzésével egyébként pár
évvel ezelőtt Heidi Hortennek régi vá
gya teljesült: sikerült eltüntetnie egy
„fehér foltot” a gyűjteményből.
Legújabb vásárlásainál a művészek
és munkáik közötti kölcsönhatások
ra koncentrál. Roy Lichtensteint Erdei
jelenetének (1980) megfestésére a mű
vész saját bevallása szerint Franz Marc
Vörös őzek I. (1910) című vászna ih
lette – Heidi Horten gyűjteményében
együtt látható a két remekmű.
Horten jó értelemben vett „csapon
gása” úgyszólván határtalan: a fran

OrOsz István

g r a f i k u s m ű vé s z / g r a p h i c a r t i s t

© Leopold Museum, Wien, fotó: Lisa Rastl

„WOW! The Heidi Horten Collection”

Kiállítási enteriőr Roy Lichtenstein Erdei jelenet, 1980 képével

cia impresszionisták – Degas, Renoir,
Matisse – mellett Picasso és Chagall;
az amerikai absztrakcióból Twombly,
Rothko és Nay; a pop artból Warhol,
Haring és Basquiat; továbbá Bacon,
Hirst, Fontana, Klein, Richter, Baselitz
egyaránt jelen vannak a gyűjtemény
ben. De még hosszasan folytathat
nánk a felsorolást, mely az utazások
során műtermükben felkeresett és fel
karolt, kevésbé ismert fiatal kortársak
hosszú listájával egészül ki. Így pél
dául a most hatvanas amerikai Julian
Schnabel két vegyes technikájú, mo
numentális vászna közül a stilizált
ciprust – Pisa (1976/77) – és a hattyút
– BOB ’long debate irresolute’ (1998)
– ábrázolók még az ezredforduló előtt
kerültek a birtokába, de mivel a mű
vész teljesen elvont gesztusfestészetét

is megkedvelte, Schnabel Painting for
Heidi (2002) címmel tasiszta kompozí
ciót is dedikált számára.
Főleg a pályakezdők felfedezésében
segíthet a Leopold Múzeum kiadásá
ban angol és német nyelven egyaránt
megjelent, vaskos és blickfangos kísé
rő katalógus. Az 544 oldalon 370, ja
varészt színes képpel és a 75 művész
ről készült tanulmányokkal ellátott
kötet a műgyűjtőnő szubjektív vallo
mása után Agnes Husslein-Arco, Linus
Klumpner, Pia Sääf, Verena Traeger és
Hans-Peter Wipplinger múzeumigaz
gató esszéivel egészül ki. A műkedvelő
publikum utánpótlása céljából pedig
ingyenes tárlatlátogatásokat is szer
veznek gyerekek és fiatalok számára.
(Megtekinthető július 29-ig.)
W. I.

a képzőművészeti élet eseményei
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Az áprilisban 20. alkalommal meg
rendezett Art Paris Art Fair idén sem
okozott csalódást. A Grand Palais
üvegkupolája alatt kiállító, 22 ország
ból érkező 142 galéria rekordszámú,
közel 60 ezer látogatót vonzott, ami
a tavalyi évhez képest 80 százalékos
növekedést jelent.
A vásárt hat éve vezető Guillaume
Piens szerint a nemzetközi kortárs
művészeti vásárok és kínálatuk egyre
jobban hasonlít egymásra, így ő a kez
detektől fogva egyediségre törekszik.
Ez többek közt azt is jelenti, hogy
a hangsúly minden évben a francia
művészeti szcénára, valamint a Pári
zson kívüli, regionális művészeti szín
térre helyeződik. A négynapos mo
dern és kortárs művészeti esemény
már-már „régimódinak” nevezhető.
A Frieze vagy az Art Basel hangula
tához és közönségéhez szokott láto
gató itt egy nyugodt, intimebb közeg
be kerül, ahol a szokásos nagy nevek
(Damien Hirst, Jeff Koons) és a hatás
vadász, illetve csillagászati árú művek
– üdítő módon – szinte teljesen hiá
nyoznak. A kiállítók leginkább kis és
közepes méretű galériák; idén 54 szá
zalékuk francia volt, ezen belül pedig
a vidékről érkezők képviseltették je
lentős számban magukat.
Az Art Paris Art Fair a kezdetek
től fogva a FIAC ellenpólusaként
pozicionálta magát, s a siker évek óta
nem marad el. Ma már több nagyne
vű párizsi galéria – Daniel Templon,
Nathalie Obadia vagy Loevenbruck
– mindkét rendezvényen részt vesz.
Az eladások a megszokotthoz ké
pest idén kissé lassan indultak be.
Ez leginkább az első két napot érin
tő általános sztrájk számlájára írha
tó, mely miatt több jelentős külföldi

Art Paris Art Fair 2018

Élet a FIAC-on túl
vásárló csak később érkezett. A hát
rányt azonban többen remekül hoz
ták be: a Galerie Paris-Beijing össze
sen 20 művet értékesített; Nathalie
Obadia ugyanennyi munkát adott el
francia művészeitől (Valérie Belin,
Laure Prouvost, Fabrice Hyber) 30
ezer eurós átlagáron. Az AD Galerie
standján Hervé di Rosa 60 alkotása
kelt el 1500 és 60 ezer euró között.
Az aboriginal művészetre szakoso
dott párizsi Arts d’Australie is elé
gedetten térhetett haza: a galerista
Stéphane Jacob egy svájci napilapnak
úgy nyilatkozott, ez volt élete legsi

Eperjesi Ágnes, valamint Ilhwa Kim,
François Fiedler, Chilf Mária és Sza
bó Petra Klára munkáit láthattuk.
Idén 36 galerista döntött egyetlen
művész munkáit bemutató kiállítás
szervezése mellett. A párizsi Galerie
Claude Bernard a lyoni festő, Jacques
Truphémus (1922–2017) munkássá
gáról emlékezett meg. Balthus a kü
lönféle irányzatokhoz sosem tartozó
művésznek egy 1986-os levelében azt
írja: „…egy kihalófélben lévő fajtához
tartozol. Festőként nézed a dolgokat,
és a festészetednek élsz. Csendélete
id Morandi vonalához tartoznak, bi

Art Paris vásárkép

keresebb vására, közel 25 művet ér
tékesített.
Az Art Paris magyar kiállítói az
Inda, a Kálmán Makláry Fine Arts
és a Viltin galériák voltak, a stando
kon többek közt Csáky Marianne,

zonyos tájképeid Giacomettire emlé
keztetnek, ugyanakkor lényegében
truphémusiak, rendkívül eredetiek.”
A figuratív olajképeket most 24 és 34
ezer euró közti árakon lehetett meg
vásárolni.

Izgalmas ötlet volt a „20 év – egy
nézőpont a francia színtérről” elneve
zésű válogatás. A vásár 20. születés
napját megünneplendő, a szervezők
François Piron művészettörténészműkritikust kérték fel arra, hogy ír
jon 20 olyan kiállított művészről,
akinek munkássága véleménye sze
rint több figyelmet érdemel – a szö
vegeket a standok falán olvashattuk.
Ahogy Piron fogalmazott, válogatása
szubjektív, a teljesség igénye nélküli,
célja „csupán” a kíváncsiság és a felfe
dezés örömének felkeltése volt.
Az egyik legizgalmasabb stand
Arnaud Lefebvre-é volt, aki Hessie
(1936–2017), egy szinte teljesen fele
désbe merült művész munkásságát ál
lította (ismét) a középpontba. A Santia
go de Cuba városában született Hessie
(Carmen Igartua Pellot) 1962-ben ér
kezett Franciaországba, ahol már is
mert festő férje, a montenegrói Dado
(Miodrag Djuric) árnyékban kezdett
alkotni. Nagyon sajátos, minimalista
és absztrakt, leginkább textil- és papír
alapú, olcsó anyagok felhasználásával
(cérna, gyapjúfonal, gombok) készülő
művei hamar felkeltették a szakma ér
deklődését. Kezdetben kisebb, femi
nista alkotók munkáit bemutató ki
állításokon szerepelt, majd 1975-ben
a Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris kortárs művészeti részlege szen
telt neki egyéni kiállítást Survival Art
címmel.
Hessie ezután hírhedten nehéz jel
lemű férje karrierjének támogatásá

Pavillon des Arts et du Design

Art Deco mennyország Párizsban
Az Art Paris-val párhuzamosan zaj
ló, immáron 22. éve megrendezett
Pavillon des Arts et du Design (PAD)
vásáron idén is a XX. század, vala
mint a kortárs, limitált szériás de
sign legkiválóbb darabjait láthattuk.
A négynapos rendezvényre a tava

A Jacques Hervouet galéria standja

lyihoz hasonló számban, közel 43
ezren látogattak el.
A párizsi Jacques Lacoste a XX.
század első felének egyik legelis
mertebb szakértője; standja évek
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óta a legszebbek közé tartozik,
ahol a látogató már-már múzeu
mi szcenográfiához hasonló mó
don bemutatott történelmi darabo
kat láthat. Míg tavaly a szecessziós
tervező, Hector Guimard egy ritka
együttesét mutatta be, idén „előre
ugrott” az időben, és a húszas évek
Art Deco mestereinek bútoraiból
válogatott. Standján Süe et Mare,
Jacques-Emile Ruhlmann és Jean
Dunand munkáiban gyönyörköd
hettünk. További különlegességet
jelentett, hogy a darabokat egykor
a korszak legnagyobb francia di
vattervezői birtokolták: így példá
ul egy Georges de Feure által ter
vezett, lakkozott és aranyozott fa
ülőkepár Madeleine Vionnet pári
zsi szalonjába készült. Lacoste úgy
nyilatkozott, hogy bár standja nagy
közönségsikert aratott, az Art Deco
korszak/stílus mára „klasszikussá”
vált (értsd: a vásárlók az idősebb ge
nerációhoz tartoznak), és a gyűjtők
nem hoznak olyan gyors döntéseket,
mint például az ötvenes évek búto
rainak szerelmesei.
Ezt erősíti meg a párizsi Ale
xandre Guillemain tapasztalata:
az ötvenes–hatvanas évek desig
nereinek (George Nakashima, Pi
erre Guariche, Edward Wormley) ki
állított tárgyai szinte mind elkeltek:
a galerista úgy fogalmazott, hogy
standját teljesen kifosztották.
Matthieu Richard egyik legkülön
legesebb darabja egy 1940-es évek
beli, egyszerű vonalú, tölgyfa tála
lószekrény volt, melyért (anonim

mivolta ellenére) a párizsi galéria 40
ezer eurót kért. Jacques Hervouet
az 1970-es években készült szőttese
18 ezer eurót ért meg új tulajdonosá

nak, míg a szintén párizsi Portuondo
galéria Jean-Claude Farhi plexiből
készült különleges backgammonasztalát 80 ezer euróért kínálta.

2018. május 4.

Akció az Art Paris-n

val, valamint öt gyermekük nevelé
sével volt elfoglalva, így munkássága
több mint 30 évig a feledés homályá
ba merült. A Centre Pompidou Elles
(azaz ‘ők’, nőnem többes számban),
a XX. századi nőművészek munkáit
bemutató 2009-es kiállításán láthat
tuk egy képét, s a szakma ekkor kez
dett ismét felfigyelni rá. A toulouse-i
Les Abattoirs modern és kortárs mű
vészeti múzeum 2017-ben rendezett
neki egyéni kiállítást, a megnyitón
azonban betegsége miatt már nem
tudott részt venni. A párizsi galerista
Lefebvre 2015-ben és 2016-ban is
Hessie műveinek szentelte standját
a FIAC vásáron, a mostani Art Paris
során a műveket 3–20 ezer euróig ter
jedő árakon lehetett megvásárolni.
A galéria közel 10 alkotást értékesített.
Idén a múzeumigazgatókból, ma
gángyűjtőkből és belsőépítészekből
álló zsűri által kiosztott Legjobb Kor
társ Design díjat Alexandra Mocanu
cím nélküli fali szőttesei nyerték el.
A párizsi Mouvements Modernes
által kiállított egyedi darabok ára
egyenként 14 ezer euró volt.
A z oldalt írta: Molnár Dóra
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Tárgyvilág – Vásár

Ha manapság egy repülőtéren az ér
kezés után a szállítószalag végénél
várakozunk, alig látunk olyan bő
röndöt, amelyet – az évtizedekkel
korábbi divat szerint – színes papír
címkékkel ragasztottak tele, pedig
az utazások elengedhetetlen kelléké
nek ilyen formában történt díszítése
egykor valósággal kötelező érvényű
nek számított.
Abban az időben a vadászok tró
feáikkal dicsekedtek, a lelkes kirán
duló pedig a turistabotjára szegelt kis
jelvényekkel büszkélkedett. A szen
vedélyes utazó kedvtelve nézegette
a világ leghíresebb városain átcipelt
bőröndjét, amelyre a szállodai alkal
mazottak a hotel nevét és látképét
tartalmazó címkéket ragasztottak,
így jelezve, hogy a vendég megfor
dult e fontos helyen.
Nem véletlenül szaporodtak meg
olykor már-már elviselhetetlen men�
nyiségben ezek a papírdarabok a hú
szas–harmincas években a bőrön
dökön. Az utazás, a helyváltoztatás
egyik nagy korszaka volt ez, amelyben
egy-egy szállót vagy üdülőhelyet felke
resni kifejezetten sikkesnek számított.
Mi is jártunk itt vagy ott, mit jártunk,
valóságos törzsvendégek vagyunk!
– kiáltották világgá ezek a címkék
a szenzációszámba menő tényt.
Egy-egy turistabotra olyan hegy
csúcs vagy menedékház jelvényét

2018. május

Bőröndcímkék

Vágyaink szállodái
feltűzni, amelyet a vándor nem is
keresett fel, sportszerűtlen cseleke
detnek számított. Másképp minő
sítették viszont, ha valaki a bőrönd
címkék közt a Beau Rivage-zsal vagy
a Negrescóval dicsekedett – ez in
kább csínyszámba ment. Így a cím
kék lassan önálló életre keltek, élel
mes londinerek zsebpénzforrásává
vagy csereberélő gyűjtők keresleti és
ajánlati tárgyaivá váltak.
Magyarországon – hosszú szünet
után – az 1960-as évek elején vált újra
lehetővé a külföldi utazás, és azon ke
vesek, akik éltek ezzel a ritka lehető
séggel, már csak tisztes távolból néze
gették az elegáns hoteleket. A korábbi
évtizedek fogalommá vált, híres szál
lodái közül sok megszűnt, más üdü
lőhelyek jöttek divatba, így a régi
bőröndcímkék által reklámozottak
immár megvalósíthatatlan vágyak
megjelenítőivé avanzsáltak.
A Művészeti Alap grafikusmű
vészeinek, a hazai nyomdáknak és
azok kötészeti részlegeinek viszont
dolgozniuk kellett, így a téma iránt
érdeklődő gyűjtő nagy mennyiségű
és rendkívül választékos kivitelű,

A szerző felvétele
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Egy 1960-as években használt bőrönd

az 1950-es évek végén és az 1960-as
évek elején készült magyar bőrönd
címkével találkozhat. Ezek egy ré
sze még mindig szállodát ábrázolt,
de találkozhatunk az 1962-ben 60
éves magyar utazási irodát kör alakú

vagy az 1958-ban 250 éves jubileu
mát ünneplő Balatonfüredet ovális
címkén népszerűsítővel is. A diva
tos pesti, körúti szálloda neve pe
dig – mely akkortájt vesztegzár mi
att történt rövid bezárásáról híresült

Art & Antique Residenz, Salzburg

Albínó fácán és 10,5 milliós Picasso

Pablo Picasso: Két muzsikus, 1965
olaj, vászon, 89×116 cm

a negyvenes évek modernjeinek köz
ismert alkotói mellett méltatlanul
elfeledett festőket fedez fel, mint
legutóbb az új tárgyiasság jeles képvi
selőjét, Carl Krallt, akinek Achensee
(é. n.) című, nyugalmat árasztó ma
dártávlati panorámáját kínálta eladás
ra a művész rajzaival, reklámgrafikái
val és plakátterveivel együtt.
A császárváros szívéből érkezett
a Smolka Contemporary is. A tulaj
donos, Elisabeth Melichar az osztrák
kortársak hírnevét öregbíti, például
a grazi születésű, hatvanas éveinek de
rekán járó Hubert Schmalixét, akinek
Broken Bridge (2017) című, vadnyu
gati atmoszférájú tájképét mutatta be
most Salzburgban.
Michael Oess vezeti a délnémet
Karlsruhéban székelő Neue Kunst
Galleryt, amely egy orosz emigráns,
Igor Olejnyikov egyéni tárlatával érke
zett. A művész a krasznodari képző
művészeti főiskolán diplomázott, majd
rövid ideig, a Szovjetunió felbomlásá
ig, a helybéli bőrgyár „agitprop” rész
legén dolgozott. Később a rohamosan
vadkapitalistává váló Moszkvába köl
tözött, aztán német földre emigrált.
Előbb Karlsruhe, majd Düsseldorf aka
démiáján tanult tovább olyan európai
hírű, rangidős mesterektől, mint Jörg
Immendorff vagy Markus Lüpertz –
ezzel máig tartó útravalót szerezve
vizionárius, „posztrealista” művésze
téhez. A német galériás másik favorit
ja a Frankfurt am Main-i születésű,
Thitz művésznéven alkotó Matthias
Schemel, aki az „urban bag art” irány
zat követője, azaz monumentális vász
naira bevásárlótasakokat illeszt, és
metropoliszvedutákat fest rájuk akril
lal. A Miami (2015) vagy a New York
Liberty & Lowe (é. n.) című, illetve
egyéb hasonló munkái1800 és 13 500
euró közötti ársávban mozogtak.
Az orosz orientáció mellett a kínai
nyitás is jellemző a német nyelvterü
let műkereskedelmére. Az osztrák

Schütz Fine Art két évtizeddel ezelőtt
indult olyan világhírű modernekkel,
mint Klimt, Schiele, Kokoschka vagy
Egger-Lienz. Nekik, valamint társa
iknak – Waldmüller, Schindler, Moll,
Moser, Walde stb. – 2011-től tucatnyi
kollektív kiállítást rendezett Peking
ben és Kína más városaiban. Emel
lett 2013-tól Chinese Department né

el – egyszerű tipográfiájú, de ívesen
hajló oldalú, háromszög-formájú
címkén tűnik fel.
A nem szabványos méret, a de
rékszög mellőzése vagy egy sajá
tos formára történt vágás (stanco
lás) azt is jelzi, hogy olykor a hazai
bőröndcímkék a nyomdai íven el
helyezkedő főtéma mellé kerültek
a papíron – „eselék”-nek. A stanco
láshoz célszerszámként elkészítendő
kivágóforma a kis méret és az elfogad
ható példányszám miatt nem minő
sült túlzottan drágának.
A harsány grafikájú, gyakran rend
kívül dekoratív külföldi bőröndcím
kék tetszetősségük miatt vonzó
gyűjthető tárgyaknak mondhatók,
az idehaza készültek viszont az ál
taluk hordozott információk miatt
feldolgozásra érdemesnek, és emiatt
nem ritkán a korábbinál értékesebb
nek számíthatnak. Ezeken a hazai
kisnyomtatványokon a feliratokon
és ábrákon túl gyakran feltűnik a kö
telezően előírt nyomdajelzés. Sajnos
a grafikusok szignója legnagyobb
részt lemaradt, így csak találgatha
tunk, hogy egy-egy rendkívül isme
rős rajzos ábrázolást vajon tényleg
az a művész készítette-e, akinek jel
legzetes, karikatúraszerű figurái
a korszak más reklámhordozóin is
rendre feltűntek.
Fejér Zoltán
dinand Georg Waldmüller 1822-es,
olajjal falapra festett Holland táját
a bécsi Lilly’s Artnál, melyért 125 ezer
eurót kértek. Emil Nolde 1930 körüli
akvarell virágcsendéletét 195 ezer eu
róért kínálta a Kovacek Spiegelgasse.
Oskar Kokoschka tulipános csok
ráért Giese & Schweiger várt 85
ezer eurót. A Galerie bei der Alber
tina Zetter 145 ezer euróért árul
ta az örök „bestseller” tiroli Alfons
Walde rusztikus Parasztvasárnapját,
míg Sebastian Isepp Zúzmarás folyó
mentéjét 280 ezerért lehetett tőlük
elvinni. Kohlhammer & Mahringer

Fotó: Dr. Christian Steeb

(1916) című ceruzarajza volt, melyért
380 ezer eurót kértek.
A korábbi ismerősök mellett új
szereplők is megjelentek a „sereg
szemlén”. A grazi dr. Christian Steeb
a XVII–XVIII–XIX. század bútorait és
festményeit a korabeli kézművesség
(fajansz, porcelán, ezüst) megfelelő
tárgyaival társítja. Salzburgba elho
zott kuriózuma az állatábrázolások
ra és vadászati csendéletekre szako
sodott flamand barokk festő, Philipp
Ferdinand de Hamilton 1740 körüli
páros olajképe volt. A brüsszeli mes
ter 1705-től lett udvari festő Bécsben,
ahol szerződése szerint évente két
művet kellett készítenie, egyenként
500 guldenért. Ezek sorába tartozott
a szokványos színes tollazatú és az al
bínó fácán megörökítése is, hegyeserdős tájban.
A bécsi Kunsthandel Hieke az 1900
és 1970 közötti osztrák művészetet
népszerűsíti. A húszas–harmincas
évek klasszikus avantgárdjának vagy

© Succession Picasso, Bildrecht Wien, 2018

Az egykori hercegérseki székhely
43. alkalommal adott otthont a már
cius 23. és április 3. között megren
dezett tradicionális régiségvásárnak,
melyet elsősorban a Húsvéti Ünnepi
Játékok nemzetközi közönsége kere
sett fel. A pompás barokk palotában
40 osztrák, német, svájci és belga
galériás kínálta portékáját az ókor
tól napjainkig terjedő korszakok
ból, minden elképzelhető műfajban
és árfekvésben. A reprezentatív áru
készlet sztárja Pablo Picasso Két mu
zsikus (1965) című, alig egy négyzet
méteres, olajjal festett vászna volt.
Wienerroither & Kohlbacher rangos
bécsi galériája a páros aktot 10,5 mil
lió euróért kínálta, és a vásár után
bemutatta New York-i filiáléjában
is, melynek fő profilja az osztrák sze
cesszió (Klimt, Schiele, Kokoschka és
Kubin), valamint a germán expresszi
onizmus (Kirchner, Mueller, Heckel
és Schmidt-Rottluff). Másik kiállított
büszkeségük Egon Schiele Ülő nő

MŰÉRTŐ

Philipp Ferdinand de Hamilton: Albínó fácán, 1740 körül
olaj, fémlemez, 24×31 cm

ven önálló galériát nyitott Bécsben,
majd egy évvel később elindította
a Chinese-Austrian Academy of Fine
Artsot. A nagyívű nemzetközi vállal
kozás Salzburgban többek közt a Pe
kingben és Berlinben tanult, jelenleg
a zheijangi egyetem művészeti aka
démiáján tanító Wang Xiaosong Nyílt
Kína (2012) című absztrakt vásznával
képviseltette magát.
A sokszínű kínálatban tallózva –
melyben bútorok, szobrok, órák és
ékszerek is voltak – a fő vonulatot al
kotó képek sokaságából érdemes ki
emelni néhány darabot. Például Fer

a „hangulatimpresszionista” Leon
tine von Littrow Abbázia című
munkáját 98 ezer euróért, a kortárs
amerikai Sam Francis 1964-es, kék
absztrakt vásznát 115 ezer euróért
ajánlotta.
A grazi Zimmermann Kratochwill
galéria Hermann Nitsch 1983 és 2018
között készült monumentális, akril
festékkel fröcskölt és csorgatott vász
naival „tapétázta ki” az úgynevezett
ferences folyosót – a képek széles ár
skálán, 3 ezer és 180 ezer euró között
voltak megvásárolhatók.
Wagner István
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Tavaszi lendület az antikvárpiacon

Autogramgyűjtemény és Ady-kötet az élen
A megszokott lendülettel kezdődött
a tavaszi idény a könyvaukciók pi
acán. Az Árverés Bt. négy, a Mike
és Társa két, az Ex Libris, a Babel,
a Szőnyi, az Abaúj (Kistokajban) és
a Honterus antikvárium pedig egyegy aukciót rendezett április 21-ig.
Az Ex Libris Antikvárium márci
us 23-án tartott árverésének 303 téte
le között több ritkaság is kalapács alá
került, de ezek zömét telefonálók és
vételi megbízók vitték el; a 32 helyszí
ni licitálónak – néhány tétel kivételé
vel – csak statisztaszerep jutott.
Benkő Ferentz Esztendőnként kiadott parnassusi időtöltés című, hét
számban megjelent periodikumának
első két része (Nagyszebenben, 1793,
1794) 26 ezer forintos kikiáltási áron
került a kínálatba, s 60 és 65 ezer fo
rinton kelt el. Gesenius Vilhelm ’Sidó
grammatica című (Budán, 1832) kö

Petőfi Sándor Összes költeményei
Pest, 1847

tete, hozzákötve A’ ’sidó nyelv kez
detei című (Budán, 1833) munkával
36 ezerről indulva 120 ezer forin
tért lett egy vételi megbízó tulajdo
na. Magda Pál Magyar országnak és
a’ határőrző katonaság vidékinek leg
újabb statistikai és geográphiai leírá
sa című (Pesten, 1819) kötete ritka
vendég aukciókon, így 60 ezerről 110
ezer forintig küzdöttek érte. Czuczor
Gergely–Fogarasi János A magyar
nyelv szótára című (Pest, 1862–1874)
hatkötetes munkája viszont gyakran
bukkan fel árveréseken, de ennek el
lenére 100 ezerről 170 ezer forintot is
megért egy telefonon licitálónak.
II. Rákóczi Ferenc Histoire des
Revolutions de Hongrie… című (La
Haye, 1739) hatkötetes műve a Rákó
czi-szabadságharcra vonatkozó do
kumentumok legjelentősebb korabeli
összeállítása. A jó állapotú sorozatot
90 ezres indulás után 160 ezer forin
tért vitte el egy vételi megbízott. Koz
ma Lajos Kossuth-díjas (1948) iparmű
vész és grafikus első, nyomtatásban
megjelent műve az Utolsó ábrándok
– Melódiák című (Budapest, 1908)
munkája volt, amely 300 számozott
példányban jelent meg. A magyar sze
cessziós könyvillusztráció egyik leg
szebb darabját Kozma egy műgyűjtő
nek dedikálta, és 200 ezerről indulva
végül egy helyszíni licitáló vitte el 310
ezer forintért.
A kikiáltási árhoz és a tényleges ér
tékéhez képest feltűnően magas le
ütések idén is folytatódnak. Stettner
Károly Kék könyv Tisza István gróf
meggyilkolásáról és a rendőri nyomo
zásról című (Budapest, 1919), mind
össze 32 oldalas kiadványát 4000
forintért kínálták, de 130 ezer lett
végül a leütése. Az aukció rekordja
szintén ebbe a kategóriába sorolható:

Mocsáry Antal Nemes Nógrád Vár
megyének Históriai, Geographiai és
Statistikai Esmertetése című (Pesten,
1826) ritka négykötetes helytörténeti
művéért a kikiáltási ár bő kétszeresét,
740 ezer forintot adott egy vételi meg
bízó. Utólagos információnk szerint
a vételi megbízás összege meghaladta
az 1 millió forintot…
Komoly változás történt a csalá
di vállalkozásban működő Szőnyi
Antikváriuma életében. Februártól
megszüntették a hagyományos an
tikvár könyvkereskedést, s új hely
színen, a XIII. kerületi Ipoly utcában
folytatják tevékenységüket, de kizá
rólag aukciós és internetes értékesí
téssel foglalkoznak. Április közepi ár
verésüket viszont a régi helyszínen,
a Budapest Jazz Club mozitermében
tartották. Az Ex Libris aukciójával el
lentétben itt a helyszíni licitálók vol
tak előnyben, a legértékesebb tételek
hozzájuk jutottak. Rekordgyorsaság
gal született meg az árverés legmaga
sabb leütése: harmadik tételként ke
rült kalapács alá Ady Endre A halottak
élén című (Budapest, 1918) verseskö
tete, melyet halála előtt három hónap
pal dedikált a költő Pfeiffer Ernőnek,
háziorvos barátjának és feleségének.
A kötet a nap leghosszabb licitverse
nyét hozta, 350 ezerről 950 ezer fo
rintig küzdött érte egy helyszíni vevő.
Bod Péter Az Isten vitézkedő anya
szentegyháza állapotjának és világ
kezdetétől fogva a jelen való időkig
sokféle változásainak rövid históriá
ja,… című (Basileában, 1760) első ki
adású műve a kikiáltási ár kétszeresé
ért, 120 ezer forintért cserélt gazdát.
Bródy Sándor Az ezüst kecske című
(Budapest, 1898), szecessziós selyem
kötésben megjelent, dedikált köte
téhez egy telefonáló ragaszkodott
olyannyira, hogy a 45 ezer forintra
árazott könyvért végül 160 ezret fi
zetett. Meglepően magas leütések
születtek az Erdélyi Szépmíves Céh
köteteinek blokkjában is. Arányai
ban a legtöbbet Bánffy Miklós A fali
írás harmadik szava: Darabokra
szaggattatol című (Kolozsvár, 1940)
művéért fizetett vevője, az induló ár
tízszeresét: 60 ezer forintot. A Szé
kely Aladár fényképei. Irók és művé
szek című (Budapest, 1915) dedikált
kötet 20 ezerről 120 ezer forintig ju
tott. Hübner János szép állapotú Mos
tani és régi nemzeteket, országokat,
tartományokat, városokat… esmér
tető lexikonának (Pesten, 1816–1817)
öt kötete is jól szerepelt: 60 ezres in
dulás után 170 ezer forintért kelt el.
Horthy Miklós és Csáky Károly hon
védelmi miniszter írta alá Ferjentsik
Ottó altábornaggyá kinevező okiratát
(1924. dec. 19-én) – Ferjentsik a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jog
elődje, a Magyar Királyi Honvéd Ha
diakadémia megalapítója és első pa
rancsnoka volt. A dekoratív okiratot
15 ezer forintra árazták, de végül 110
ezer forintot ért.
Az Ady-kötet mellett egy fantasz
tikus, ötven évig (1924–1974) gyűj
tött autogramkollekció lett az aukció
másik sztárja. A gyűjtés Bartók Irén
hez fűződik, aki 1921 és 1934 között
a Magyarság, 1934-től az Uj Magyar
ság munkatársa volt. A több száz hí
resség – köztük írók, költők, festők,
operaénekesek, zeneszerzők, politi
kusok, hegedű- és zongoraművészek
– aláírását, sokszor egész oldalas aján
lását, rajzait tartalmazó, egészbőr kö

Rosti Pál: Úti emlékezetek Amerikából
Pest, 1861

tésű album 600 ezer forintos induló
ára megosztotta a jelenlévőket, mivel
az utóbbi évek árverésein nem szere
peltek túl sikeresen az autogramok.
A szkeptikusoknak majdnem igazuk
lett, de egyetlen helyszíni licitálónak
megért 600 ezer forintot az egyedi rit
kaság.
Kopottas, leszakadó gerinccel ke
rült kalapács alá Márai Sándor A félté
kenyek című (Budapest, 1937) kétkö
tetes regénye – melyet Szerb Antalnak
dedikált. Ez utóbbi tényező vihette fel
az 50 ezerről induló könyv árát 150
ezer forintig. Petőfi Sándor összes köl
teményeinek első kiadása 1847. már
cius 15-én jelent meg 3000 példány

ra. Tolnay Sándor Barmokat orvoslókönyv,… című (Pesten) munkája 30
ezerről indulva 70 ezer forintért vál
tott – jó áron – tulajdonost. A vadá
szati blokk tételei meglepetésre nem
hoztak kiugróan magas leütést. A leg
többet Chrenóczy-Nagy József A ma
dár című (Nyitra, 1904) rendkívül rit
ka kötete hozta: 15 ezerről 75 ezer
forintot.
A meglepő leütések közt érdemes
megemlíteni Gabányi János A ma
gyar nemzet története című (Buda
pest, 1925–1935) ötkötetes munká
ját, melynek első három kötetéért
(1925–1927) 20 ezerről 30 ezer forin
tot, a külön szereplő ötödikért (1935)

telefonosok és vételi megbízók licit
versenyét egy interneten jelentkező
nyerte: 100 ezerről 230 ezer forinttal.
A magyar nemzet függetlenségi nyi
latkozatának (Debrecen, 1849) meg
szerzéséért három telefonáló küzdött
20 ezerről 130 ezer forintig. A Ma
gyar Távirati Iroda jelentései az 1944.
október 15. 13 óra 20 perc – 1944. ok
tóber 16. 20 óra 35 perc közötti ese
ményekről, összesen tíz lapon 20
ezerről indultak, de csak kisebb licit
verseny után jutott hozzá egy interne
ten licitáló 130 ezer forintért. A gaszt
ronómiai-borászati blokk 42 tétele
közül Hofbauer Anna Minden háznál
használható közönséges és legújabb
Nemzeti Szakács-Könyv című kötete
(Kassa, 1826) ért a legtöbbet. Az ed
digi árveréseken mindössze egyszer,
1982-ben aukcionált ritkaság akkor
1000 forintról 3700 forintig – most 60
ezerről 90 ezer forintig jutott. A nagy
magyar szakácskönyv és cukrászat.
Amerikai viszonyokra alkalmazva
(New York, 1928) is szépen szerepelt:
20 ezres kikiáltás után 70 ezer forin
tért kelt el. A teljes blokk tételeit – há
rom kivétellel – vételi megbízottak és
telefonálók vitték el. Verestói György
Holtakkal való barátság című (Kolozs
vár, 1783), 26 halotti beszédet tartal
mazó összeállításának viszont végre
egy helyszíni licitáló örülhetett: 40
ezerről 110 ezer forintot adott érte.
Horváth Mihály Magyarország tör
ténelme című (Pest, 1860–1863) hat
kötetes munkája nagyon szép állapot
ban került kalapács alá, s 50 ezerről
indulva 110 ezer forintért lett egy te
lefonon licitálóé.

Bod Péter: Az Isten vitézkedő anyaszentegyháza…
Bázel, 1760

ban, és néhány hónap alatt elfogyott.
Az itt aukcionált, jó állapotú példány
200 ezer forintért ment tovább. Rosti
Pál Úti emlékezetek Amerikából című
(Pest, 1861) kötete az egyik legszeb
ben illusztrált magyar könyv. Itt meg
lepetésnek számított a szintén 200
ezer forintos ár, melyért szerencsés
vevője hozzájutott. A szakácsköny
vek blokkjában már megszokottak
a százezres leütések. Most az Úri és
közönséges konyhákon meg-fordúlt
szakáts-könyv,… (Posonban és Pes
ten, 1806) sérült papírkötésben, res
taurálásra szoruló állapotban került
kalapács alá, ennek ellenére felver
ték az árát 45 ezerről 140 ezer forint

viszont 6 ezres indítás után 75 ezer
forintot adtak.
A Honterus Antikvárium áprili
si aukciója alig harminc gyűjtő előtt
kezdődött, és az egész árverést az on
line licitálók, telefonálók és vételi
megbízók uralták. Nagyon sok tétel
visszamaradt, de meglepően magas
leütések is születtek. Az atlasz-tér
kép blokkban Joseph Chavanne
Physikalisch-statistischer Hand-Atlas
von Österreich-Ungarn című (Bécs,
1887) kétlapos térképe 80 ezerről 110
ezer forintért ment tovább. A nagyon
szép állapotú Arany Biblia (Budapest,
1884) megszerzéséből a teremben lé
vők kimaradtak, az online licitálók,

Védett tételként aukcionálták Kis
faludy Sándor költő autográf, fran
cia nyelvű sorait és aláírását egy per
gamenre festett allegorikus akvarell
hátoldalán. Az egyedi ritkasághoz
már 190 ezer forintért hozzájutott
egy helyszíni licitáló. Lipszky János
híres, 1806-ban megjelent Magyaror
szág-térképét két évvel később követte
helységnévtára, mely mindmáig a leg
bővebb ilyen kiadvány. Az Erdély és
a horvát-szlavón részek helyneveit is
tartalmazó, ritkán előforduló, latin és
német nyelven megjelent összeállítást
igen jó áron, 120 ezer forintért szerez
te meg egy internetes licitáló.
Horváth Dezső
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Időszaki kiállítások 2018. május 1.–június 1.
Budapest
A38 Hajó
XI., Petőfi híd, budai hídfő, ny.: H–P 11–18,
Szo–V 10–18
Szigeti Tamás, V. 6-ig
acb Attachment
VI., Eötvös u. 2. Ny.: K–P 14–18
Kendell Geers: Bilting the Hand that Feeds,
VI. 15-ig
acb Galéria
VI., Király u. 76. Ny.: K–P 14–18
Ficzek Ferenc: Gömbszeletek, VI. 15-ig
acb NA
VI., Király u. 74. Ny.: K–P 14–18
Hopp-Halász Károly: Modulált testek, V I. 15-ig
A.P.A. Galéria
VIII., Horánszky u. 5. Ny.: H–P 12–18
Csiszér Zsuzsi: Mindenemmel összekapcsolódik,
V. 15-ig
aqb Project Space
XXII., Nagytétényi út 48–50. Ny.: bejelentkezésre
Csató József: Selfminerals Under My Shoe,
V . 10-ig
Aranytíz Kultúrház
V., Arany J. u. 10. Ny.: K–V 9–18
Balla István, V. 21-ig
Ari Kupsus Galéria
VIII., Bródy S. u. 23/b. Ny.: K–P 13–18
A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói,
V. 18-ig
Arnoldo Galéria
XI., Bartók Béla út 46. Ny.: K–P 10–21, Szo 11–21
Új kincsek, korai ritkaságok, V. 12-ig
Art9 Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K–P 14–18
Bajkó Dániel, V . 2–25.
ARTE Galéria
V., Ferenczy István u. 14. Ny.: H–P 11–18
Kedvenc elárverezett grafikáim, V . 8-ig
Artézi Galéria
III., Kunigunda útja 18. Ny.: bejelentkezésre
Szemethy Orsi, Szemethy Jim: Zártkert, V . 10-ig
Gyűjtőszenvedély, V . 19.–VI. 13.
Art Salon Társalgó
II., Keleti Károly u. 22. Ny.: bejelentkezésre
Szabó György: Holdfénygyűjtő, V . 18-ig
Art+Text
V., Honvéd u. 3. Ny.: K–P 12–18
Soós Tamás: PRÆFIGURATIO, V. 4–25.
2B Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: H–P 12–18
Altavilla Silentina-Lenti, V . 3–15.
Filp Csaba és Wechter Ákos, V. 18.–VI. 10.
Bartók 1 Galéria
XI., Bartók Béla út 1. Ny.: Sze–P 14–19
Sonkoly Tibor: Generációs konvenciók, V . 9-ig
BBB Office and Open Space
XI., Bartók Béla út 33. Ny.: H–P 10–15
Random alkotócsoport: Object of Desire, V. 6-ig
B32 Galéria és Kultúrtér
XI., Bartók Béla út 32. Ny.: H–P 10–18
Szüts Miklós: Tengerhez magyar!
el a tengerhez!, V . 25-ig
Blitz Galéria
V., Falk Miksa u. 13. Ny.: K–P 11–18, Sz 10–13
Elégtétel 2.0., V. 18-ig
BTM – Budapest Galéria
III., Lajos u. 158. Ny.: K–V 10–18
Meanwhile in Painting, V . 11.–VI. 3.
BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108. Ny.: K–V 10–18
Csöndesen. Kortárs magyar csendélet 2.,
fotókiállítás, V I. 24-ig
Csomagoljam?, X . 6-ig
BTM – Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12. Ny.: K–V 10–18
Kétfejű gyufa. Válogatás négy kortárs román
magángyűjteményből, V. 27-ig
Centrális Galéria
V., Arany János u. 32. Ny.: K–V 10–18
Terápia, V. 7.–VI. 10.
CEU Kiállítótér
V. Nádor u. 15. Ny.: H–P 10–18
Charismatic Ordinariness: Újmédia alapú
feminista perspektívák Magyarországon, V. 3–17.
Chimera-Project Gallery
VI., Klauzál tér 5. Ny.: K–P 15–18
Morgan O’Hara, V I. 7-ig
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
V., Deák Ferenc u. 17. Ny.: H–P 10–18
Ata Meséi, V I. 2-ig
Deák Erika Galéria
VI., Mozsár u. 1. Ny.: Sze–P 12–18, Szo 11–16
INSTAX II., V. 12-ig
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
VI., Eötvös u. 10. Ny.: H–V 10–18
Mártha Albert: Szín és vonal, V I. 30-ig
Füle Viktória: Négy világ meséje, V I. 30-ig
Erdős Renée Ház
XVII., Báthory u. 31. Ny.: K–V 14–18
Ferenczy Károly: Nemlét és halál között, V I. 3-ig
Esernyős Galéria
III., Fő tér 2. Ny.: H, Sze, Cs, P, Szo 10–18, K 10–21,
V 10–15
Regős Anna és Regős István: Urbánus szövetek,
V. 3-ig
Pitypangdzsungel, VI. 3-ig
Fészek Galéria
VII., Kertész u. 36. Ny.: H–P 15–21, Szo–V 10–18
Nemere Réka, V . 8.–VI. 10.
Dozvald János, V. 10–27.
Fiktív Gastrogaléria
VIII., Horánszky u. 27. Ny.: H–V 12–24
Határok nélkül. A víziók bűvöletében, V I. 24-ig
FISE / Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
V., Kálmán Imre u. 6. Ny.: H–P 13–18
Réthey-Prikkel Tamás: Szimfóniák, V. 11-ig
H6 ötvöscsoport, V . 16.–VI. 1.
Francia Intézet
I., Fő u. 17. Ny.: H–P 10–18
Kalmár János: Liberté de la Présence, V I. 18-ig
FUGA / Budapesti Építészeti Központ
V., Petőfi Sándor u. 5. Ny.: H–P 13–21, Szo–V 11–21,
K zárva
Személyre szabott terek, V . 7-ig
Az év tájépítésze, V . 7-ig
Karátson Gábor emlékezete, V . 3–21.

Steps Ahead, V . 9–28.
Sóos Tamás: A Place for Reflection, V. 11–30.
Snopper Tibor: Szolgáló építészet, V . 24.–VI. 10.
Gaál Imre Galéria
XX., Kossuth L. u. 39. Ny.: K–V 10–18
49. Tavaszi Tárlat, V . 2.–VI. 3.
Galéria 13
XXIII., Hősök tere 13. Ny.: Cs–P 14 –18
Frömmel Gyula: Triptichonok és többszörös
képek, V. 26-ig
Galéria Neon
VI., Nagymező u. 47. Ny.: H–P 14–18
Nyilas Márta: A többi nő és én, V . 5-ig
Glassyard Gallery
VI., Paulay Ede u. 25–27. Ny.: K–Szo 14–18
Csörgő Attila: Ütközések, V. 12-ig
Godot Galéria
XI., Bartók Béla út 11–13. Ny.: K–P 9–14, Szo 10–13
Szurcsik József: Helykeresők, V I. 2-ig
Gregersen Art Point
IX., Lónyai u. 31. Ny.: bejelentkezésre
Bukta Zsolt: Eyeson, V. 6-ig
Haas Galéria
V., Falk Miksa u. 13. Ny.: H–P 10–18, Szo 10–13
Modern klasszikusok, klasszikus modernek
XIV., X . 7-ig
Három Hét Galéria
XI., Bartók Béla út 37. Ny.: K–P 11–15, Szo 12–18
Bullás József: V Moárék, V. 24-ig
Hegyvidék Galéria
XII., Királyhágó tér 10. Ny.: K–P 10–18, Szo 10–14
Csurka Eszter: Oh természet, oh dicső
természet, V . 16-ig
Munkácsy-díj 2018, V. 24.–VI. 21.
Hidegszoba Stúdió
VII., Dob u. 24. II. Ny.: K–P 14–20
Pacsika Roland, V. 18-ig
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103. Ny.: K–V 10–18
Isten / nő. A Déví-kultusz és a tradicionális női
szerepek Indiában, V. 10.–XII. 30.
Horizont Galéria
VI., Zichy Jenő u. 32. Ny.: K–P 14–20, Szo 12–18
Igor Hosnedl: The Lecture of Wise Snake, 
V. 2.–VI. 13
Hotel Nemzeti Budapest – MGallery by Sofitel
VIII., József krt. 4. Ny.: H–V 8–19
Tavasz, ébredés, szerelem, IX. 30-ig
Hybridart Space
V., Galamb u. 6. Ny.: K–Cs 13–17
Borderline – a legfontosabb kép. Eltérő
generációk látásmódja a menekültekről, 
V. 15–31.
Inda Galéria
VI., Király u. 34. Ny.: K–P 14–18
Schwéger Zsófia: Csendfestés, V. 25-ig
Instituto Cervantes De Budapest
VI., Vörösmarty u. 32. Ny.: H–P 10–18
David Pujadó: Biedma – Versek: Tintától
a fényig, V . 16-ig
ISBN könyv+galéria
VIII., Víg u. 2. Ny.: K–P 12–19, Szo 14–18
Balogh Viktória: Kert / Látástól vakulásig, 
V. 8.–VI. 8.
K28 Lakás-Galéria
VII., Kazinczy u. 28. Ny.: bejelentkezésre
Laszlo Milasovszky: Túlóra / Overtime, 
V. 18.–VI. 20.
Karinthy Szalon
XI., Karinthy Frigyes út 22. Ny.: H–P 11–18
„Mosom kezeimet” – Semmelweis 200, V . 18-ig
K.A.S. Galéria
XI., Bartók Béla út 9. Ny.: K–P 14–18
Koroknai Zsolt: Látszólagos horizont, V . 4.–VI. 3.
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1. Ny.: K–V 10–17
Albert Ádám: Minden a mienk!, V II. 1-ig
Kisterem
V., Képíró u. 5. Ny.: K–P 14–18
Sugár János: A tűzön kell gondolkodni, 
V. 10.–VI. 1.
Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. Ny.: H–V 10–18
Szín-Játék, csoportos kiállítás, V. 10–31.
klinikA
XIII., Tátra u. 22. Ny.: H–P 16–23, Szo 12–23
Balogh Gallus: Upstraime framework, V . 18-ig
Kolta Galéria
V., Semmelweis u. 4. Ny.: H–P 14–18
Kéri Gáspár: Utazás, félálomban, VI. 12-ig
KUBIK art space
XIII., Jászai Mari tér 5–6. Ny.: H–P 10–18
A hős hirtelen halála, V . 25-ig
Labor
V., Képíró u. 6. Ny.: bejelentkezésre
Szép új világ, V . 28-ig
Liget Galéria
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. Ny.: bejelentkezésre
Medve Zsuzsi: Teremtés-könyv – Ostástka
genezise, V . 17-ig
Hajdú Zsófia: You don’t be a professional
autobiographer, V. 24.–VI. 21.
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Ny.: K 10–20, Sze–V 10–18
Westkunst, X II. 31-ig
Minden nem látszik. Türk Péter (1943–2015)
életmű-kiállítása, V I. 24-ig
Permanens forradalom. Mai ukrán
képzőművészet, VI. 24-ig
Magyar Képzőművészeti Egyetem – Barcsay
Terem
VI., Andrássy út 69–71. Ny.: H–P 10–18
Fundamenta, V. 10-ig
Diplomakiállítások 2018, V. 16–31.
Magyar Képzőművészeti Egyetem – Parthenónfríz Terem
VI., Kmety György u. 26–28. Ny.: H–P 10–18,
Szo 10–13
Székó Gábor, V . 9–19.
Karmó Zoltán, V. 23.–VI. 2.
Magyar Műhely Galéria
VII., Akácfa u. 20. Ny.: H–P 10–17
Freund Éva, V . 9–25.
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2. Ny.: K–V 10–18
„Azzal vagy egy, kit megragadsz” – LiezenMayer Sándor Faust-illusztrációi, V II. 29-ig
Múzeumi szobrok – kortárs reflexiók, V. 13-ig
M Galéria, Marczibányi Téri Művelődési Központ
II., Marczibányi tér 5/a. Ny.: H–V 8–18
Pécsi Zsolt: Éltető valóság, V . 11.–VI. 10.

Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Ny.: H–P 14–19, Szo–V 11–19
Bartis Attila: A szigeteken, V. 13-ig
MÉSZ Székház Kós Károly terme
V., Ötpacsirta u. 2. Ny.: H–P 9–16
Helyiérték, V. 8–18.
MET Galéria
XI., Bölcső u. 9. Ny.: K–Sz–Cs 14–19
Függőség, V . 10–30.
MissionArt Galéria
V., Falk Miksa u. 24–26. Ny.: H–P 10–18, Szo 10–13
Kocsis Imre: Szivárványkaszás, V. 3–26.
Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy S. u. 22. Ny.: K–P 12–18, Szo 11–17
Haász István: Elmozdulás, V. 5.–VI. 30.
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XVIII., Ménesi út 65. Ny.: Cs–P–Szo 10–18
Ferenczy Béni szobrászművész utolsó
alkotókorszaka, VI. 30-ig
Moró Antik Galéria
V., Falk Miksa u. 13. Ny.: H–P 10–18, Szo 10–13
Repülő kimonók, V. 5–12.
Műcsarnok
XIV., Dózsa Gy. út 37. Ny.: K–V 10–18, Cs 12–20
Sandro Miller: Malkovich Malkovich Malkovich,
V. 13-ig
Ez kit érdekel?, V. 27-ig
Nemzeti Szalon 2018: Népművészet, 
IV. 21.–VIII. 20-ig
MyMuseum Galéria
VII., Dohány u. 30/a. Ny.: H–P 10–17
Relatív idő, V . 10-ig
Óbudai Társaskör Galéria
III., Kiskorona u. 7. Ny.: K–V 15–19
Cséfalvay András: Három lecke, melyekben
kereszteslovagok, gyorsuló testek és
kivédhetetlen kisbolygók szerepelnek, V. 27-ig
Pesti Vigadó
V., Vigadó tér 2. Ny.: H–P 10–18
Berki Viola, V . 20-ig
Vinczeffy László: Fénytörés, V . 6-ig
Munkák, alkotótársak, tanítványok, V. 15-ig
Kert a városban, V I. 10-ig
Pestszentimrei Közösségi Ház
XVIII., Vasút u. 48. Ny.: H–P 9–20
Magyar József: Plasztikus asszociációk, V . 12-ig
Hettinger Ágnes: Művészszemmel, V. 18–25.
Petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi Mihály u. 16. Ny.: K–V 10–18
Fényképészek Arany János körül, V. 27-ig
Platán Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: K–P 11–18
A szó hazudik, a szem soha, V . 30-ig
RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
XIII., Kárpát u. 23. Ny.: bejelentkezésre
Szalai Kata, V . 29-ig
Resident Art Budapest
VI., Andrássy út 33. Ny.: K–P 13–18
Szabó Ábel: Áttetsző valóság, V . 11-ig
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
VI., Nagymező u. 8. Ny.: H–V 11–19
36. Magyar Sajtófotó kiállítás, V. 19-ig
Távolhatás, V. 19-ig
Dunaképp, V. 19-ig
Robert Capa, a tudósító, V . 19-ig
Rugógyár Galéria
V., Szarka u. 7. Ny.: H, K, P 10–16, Sze–Cs 13–19
Pest, Párizs, háztetők, V . 25-ig
Saxon Art Gallery
VI., Szív u. 38. Ny.: Cs–P, bejelentkezésre
Triangle, V . 6-ig
Szenecsár Galéria
IX., Üllői út 69. H–P 16–20
Irányvonalak, XII. 20-ig
Szent István-bazilika
V., Szent István tér 1.
Maria de Faykod fotókiállítása, V . 22-ig
Széphárom Közösségi Tér
V., Szép u. 1/b. Ny.: K–P 10–18, Szo 10–14
Serényi H. Zsigmond: Dimenziók és geometria,
VI. 2-ig
TOBE Gallery
VIII., Bródy Sándor u. 36. Ny.: Sze–P 14–18,
Szo 11–15
Mészáros László: unReal, V . 9.–VI. 16.
Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41. Ny.: K–V 16–19
Pedro Barateiro, Ember Sári, Nicolás Lamas,
Lindsay Lawson, Roman Stetina: A dolgok
akarata, V . 6-ig
TRAPÉZ
V., Henszlmann Imre u. 3. Ny.: K–P 12–18
Biró Dávid és Klenyánszki Csilla, V. 10-ig
Murányi Mózes Márton, V. 11.–VI. 15.
Újlipótvárosi Klub-Galéria
XIII., Tátra u. 20/b. Ny.: H–P 14–19
Jáger Margit és Zakar István kiállítása, V . 11-ig
MailArt, V. 14.–VI. 15.
UVG Art Gallery
V., Falk Miksa u. 7. Ny.: H–P 10–19, Szo 11–18
Olga Tobleruts: Nyári kert, VI. 10-ig
Valyo Kikötő
IX., Hajóállomás u. 1. Ny.: H–V 14–22
Választók, V. 31-ig
VAM Design Center
VI., Király u. 26. Ny.: H–V 10–18
BODY, VII. 1-ig
Várfok Galéria
I., Várfok u. 11. Ny.: K–Szo 11–18
Hermann Levente: A kéreg ritmusa, V I. 2-ig
Várfok Project Room
I., Várfok u. 14. Ny.: K–Szo 11–18
Misetics Mátyás: Sötét anyag, V I. 2-ig
Várkert Bazár – Testőrpalota
I., Ybl Miklós tér 2. Ny.: K–V 10–18
Párizsi Szalon – Budapest, V. 31-ig
Infinity Rhytm – Garay Nagy Norbert, V. 10-ig
Várnegyed Galéria
I., Batthyány u. 26. Ny.: K–Szo 11–18
Kecskés Ágnes: Visszatérő ösvények, V. 3.–VI. 2.
Városház Galéria
XIII., Béke tér 1. Ny.: H 13–18, Sze 8–16, P 8–11
Géczi Ildikó, V I. 8-ig
Vintage Galéria
V., Magyar u. 26. Ny.: bejelentkezésre
Gáyor Tibor: Tektonika, V. 11-ig
Gémes Péter, V. 29.–VI. 15.
Virág Judit Galéria és Aukciósház
V., Falk Miksa u. 30. Ny.: H–V 10–18
Tavaszi aukció, V. 2–13.

Vízivárosi Galéria
II., Kapás u. 55. Ny.: K–P 13–18, Szo 10–14
Kilencágú korona, V . 11-ig
ZSILIP
XIII., Újpesti rakpart 1. Ny.: H–Cs 9–15
Benda Iván: Emlékezz!, V . 16-ig

VIDÉK
BAJA
Türr István Múzeum, Arany J. u. 1.
Kis zenék nagy mestere,VI. 30-ig
BALASSAGYARMAT
Szerbtemplom Galéria, Szerb u. 5.
Szabó Maya, V . 24-ig
BALATONFÜRED
Vaszary Galéria, Honvéd u. 2–4.
Menedék a tüdőszanatóriumban, V I. 1-ig
DEBRECEN
MODEM, Baltazár Dezső tér 1.
Várnai Gyula: Rewind, V . 26-ig
Fátyolsáv fények, surranó színek, V III. 26-ig
Helyi aktív építészet,V. 6-ig
Hal Köz Galéria, Hal köz tér 3.
Kaci Simon: A feltámadás igái, V . 5.–VI. 9.
DUNAÚJVÁROS
Kortárs Művészeti Intézet – ICA-D, Vasmű út 12.
A dunaújvárosi képző- és iparművészek tavaszi
tárlata, VI. 23-ig
EGER
Templom Galéria, Trinitárius u. 5.
Tipozóna 2, V . 10-ig
Kepes Intézet, Széchenyi u. 16.
Krüzsely Gábor: Kockontakt, V I. 30-ig
FEHÉRVÁRCSURGÓ
Károlyi-kastély, Petőfi u. 2.
Keselyűk bálja. Claude Perrinaud és Didier von
Tillmann természetfotósok, V . 11–22.
GÖDÖLLŐ
GIM-Ház, Kőrösfői u. 15–17.
Stúdiók, VI. 24-ig
GYŐR
Esterházy-palota, Király u. 17.
drMáriás: Kisüt a nap, V . 20-ig
KAPOSVÁR
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10.
Csiszár Elek, V . 27-ig
KECSKEMÉT
Népi Iparművészeti Gyűjtemény, Serfőző u. 19.
Gépszövet, V. 4–27.
Magyar Fotográfiai Múzeum, Katona J. tér 12.
Ujvári Sándor: Hétköznapok, V III. 18-ig
Kecskeméti Katona József Múzeum, Rákóczi út 1.
Kakemono: A felfüggesztett pillanat, V . 13-ig
IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé,
V. 27-ig
MISKOLC
Művészetek Háza, Rákóczi u. 2.
Csabai Renátó, V. 10-ig
Teátrum Pincehely Galéria, Déryné u. 3.
Dombovári Ágnes, VI. 6-ig
Miskolci Galéria, Rákóczi u. 2.
Kézzelfogható művészet, V . 26-ig
Nagy Gy. Margit és Varga Miklós, V . 13-ig
PAKS
Paksi Képtár, Tolnai út 2.
Somody Péter: Szem szerint, V. 6-ig
PANNONHALMA
Apátsági Múzeum és Galéria, Mátyás király u. 1–3.
Hölvényi Kristóf fotókiállítása, V III. 26-ig
Pannonhalmi Főapátság, Vár 1.
Kibékülés, X I. 11-ig
Bencés Gimnáziumi Galéria, Vár 1.
Kondor Attila: A figyelem útjai, V I. 1-ig
PÁPA
Esterházy-kastély, Fő tér 1.
Que viva Picasso, X. 31-ig
PÉCS
Csontváry Múzeum, Janus Pannonius u. 11.
Puszták aranya, IX. 30-ig
m21 Galéria, Major u. 21.
Szobrok a városban: Dumitru Serban, V. 20-ig
Pécsi Galéria, Széchenyi tér 11.
Michel Bouvet, V. 20-ig
Kántor Ágnes, V. 25.–VI. 24.
SALGÓTARJÁN
Dornyai Béla Múzeum, Múzeum tér 2.
„A Belle Époque krónikása” – Henri
de Toulouse-Lautrec grafikái a Kesaurigyűjteményben, V III. 16-ig
SZEGED
Móra Ferenc Múzeum, Roosevelt tér 1–3.
PlakArt, V. 6-ig
Páratlanok, VIII. 31-ig
Fekete Ház, Somogyi u. 13.
Dinnyés Ferenc emlékkiállítás, V. 6-ig
Kass Galéria, Vár u. 7.
Kass, Biblia, szentek, IX. 2-ig
SZÉKESFEHÉRVÁR
Pelikán Galéria, Kossuth L. u. 15.
MOST, V. 4.–VI. 8.
SZIKM – Deák Gyűjtemény, Oskola u. 10.
Kecskeméti Művésztelep 1909–1919, 
V. 11.–IX. 11.
SZENTENDRE
MANK, Bogdányi u. 51.
A színek útja és útvesztői, V . 18-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
Nincs több titok! Válogatás Gerő László
nemzetközi gyűjteményéből, VIII. 26-ig
Ferenczy Múzeum, Kossuth L. u. 5.
Utat nyitni a szabadságra – Ferenczy Béni,
VI. 24-ig
Barcsay Múzeum, Dumtsa Jenő u. 10.
Láthatatlan jelenlét, V. 27-ig
Gyerekkézzel 3.0, V. 27.–VI. 3.
Szentendrei Képtár, Fő tér 2–5.
Paizs Goebel Jenő: Néma, álmodó kertek, V. 6-ig
SZIGETSZENTMIKLÓS
Városi Galéria, Tököli u. 19.
Zsubori Ervin: Szóról szóra. Elektrografikus
szövegszövetek 1991–2018, V. 10-ig
Kőrösi Papp Kálmán, V . 17.–VI. 7.
SZOMBATHELY
Szombathelyi Képtár, Rákóczi u. 12.
A klasszikus újító: Kassák Lajos, V. 18-ig
TIHANY
KOGART Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Szem-fény-vesztés. Orosz István és Polgár
Botond kiállítása, V II. 1-ig

VESZPRÉM
Dubniczay-palota, Vár u. 29.
Hiszünk a halál előtti életben. Válogatás az
Irokéz Gyűjtemény kortárs és neoavantgárd
műveiből, XII. 31-ig
Modern Képtár, Vár u. 3–7.
Polska Geometria – lengyel geometrikus művek,
VI. 23-ig

KÜLFÖLD
AMSZTERDAM
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
Keith Haring, V I. 2-ig
I Am a Native Foreigner, VI. 2-ig
FOAM
Gold and Silver, VI. 10-ig
Seydou Keïta, VI. 20-ig
Outsider Art Museum
New Masters, V. 28-ig
ANTWERPEN
MUHKA Museum of Contemporary Art
Anne-Mie Van Kerckhoven, V . 13-ig
BARCELONA
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Rosemarie Castoro: Focus at Infinity, IV. 15-ig
Fundació Antoni Tàpies
Allora & Calzadilla, V . 20-ig
BÁZEL
Fondation Beyeler
Bacon – Giacometti, IX. 2-ig
Kunstmuseum Basel
Kunst. Geld. Museum. 50 Jahre Picasso-story,
VIII. 12-ig
Brice Nauman, VIII. 26-ig
Kunsthalle Basel
Michael E. Smith, V. 21-ig
Museum Tinguely
RE-SET: Aneignung und Fortschreibung in
Musik und Kunst seit 1900, V . 13-ig
BÉCS
Albertina
The Art of the Viennese Watercolor, V . 13-ig
Martha Jungwirth, VI. 3-ig
Bank Austria Kunstforum
Man Ray, V I. 24-ig
Belvedere 21er Haus
Günter Brus, V II. 8-ig
Leopold Museum
Wow! The Heidi Horten Collection, V II. 29-ig
Vienna 1900, V I. 10-ig
MUMOK
Bruno Gironcoli, V. 27-ig
Optik Schröder II., V . 27-ig
Art into Life!, VI. 24-ig
Kunsthalle Wien
Guy Mees. The Weather is Quiet, Cool
and Soft, IV. 29-ig
Kunsthistorisches Museum
Stairway to Klimt, IX. 2-ig
The Shape of Time, VII. 8-ig
Secession
Bouchra Khalili VI. 17-ig
Elaine Reichek, VI. 3-ig
BERLIN
Alte Nationalgalerie
From Caspar David Friedrich to Auguste Renoir,
V. 10.–IX. 16.
Museum für Fotografie
Guy Bourdin. Image Maker, V . 13-ig
Hamburger Bahnhof
Hello World, VIII. 26-ig
C/O Berlin
Irving Penn, V II. 1-ig
KW Institute for Contemporary Art
K, A Year with P. Krishnamurthy, X II. 16-ig
Kunsthaus Dahlem
Carl-Heinz Kliemann, V I. 17-ig
Berlinische Galerie
Eduardo Paolozzi, V . 28-ig
Martin-Gropius-Bau
Ana Mendieta, V I. 22-ig
George Kolbe Museum
The 1st Generation – Women Sculptors of Berlin
Modernism, V I. 17-ig
BILBAO
Guggenheim Museum
Henri Michaux, V . 13-ig
BONN
Bundeskunsthalle
Marina Abramovic: The Cleaner, V III. 12-ig
BRÜSSZEL
BOZAR
Still Life, V. 18-ig
Hugo Claus, V . 18-ig
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
El Anatsui, XII. 16-ig
Promise of a Face, V I. 7-ig
WIELS
Unchangeable, VIII. 12-ig
Hana Miletic: Dependencies, V III. 12-ig.
CHICAGO
Museum of Contemporary Art
Howardena Pindell, V . 20-ig
Paul Heyer, V II. 1-ig
GRAZ
Kunsthaus
Faith Love Hope, VIII. 26-ig
Neue Galerie
The Drawing Obsession, IX. 2-ig
Rebel with a Vision: Vjenceslav Richter
Retrospective, IX. 2-ig
HAMBURG
Kunstverein
Nicole Wermers: Women Between Buildings,
VI. 5-ig
Kunsthalle
Jose Dávila: Uncharted Territory, VI. 10-ig
KÖLN
Museum Ludwig
Haegue Yang, V III. 12-ig
Here and now, V II. 1-ig
Black Power – Flower Power, VI. 3-ig
KRAKKÓ
MOCAK
Motherland in Art, IX. 30-ig
LIVERPOOL
TATE
Ken’s Show (Ken Simons), V I. 17-ig
Roy Lichtenstein in Focus, V I. 17-ig

LONDON
Barbican Art Gallery
Yto Barrada: Agadir, V. 20-ig
Royal Academy of Arts
Chris Orr RA: The Miserable Lives of Fabulous
Artists,IX. 9-ig
British Museum
Rodin and the Art of Ancient Greece, VII. 29-ig
Camden Arts Centre
Ian White: Any Frame is a Thrown Voice, 
VI. 24-ig
TATE
The Ey Exhibition: Impressionists in London,
V. 7-ig
Joan Jonas, V III. 5-ig
All too Human: Bacon, Freud and a Century of
Painting Life, V III. 27-ig
The National Gallery
Murillo: The Self Portraits, V. 21-ig
The National Portrait Gallery
The Birth of Art Photography, V . 20-ig
Tacita Dean, V . 28-ig
Whitechapel Gallery
ISelf Collection: Bumped Bodies, VIII. 12-ig
Saatchi Gallery
Known Unknowns, V I. 4-ig
LOS ANGELES
Hammer Museum
Unspeakable: Atlas, Kruger, Walker, V . 13-ig
LACMA
Wu Bin: Ten Views of a Lingbi Stone, VI. 24-ig
MOCA
Adrián Villar Rojas: The Theater of
Disappearance, V. 13-ig
Hauser and Wirth
Geta Bratescu: The Leaps of Aesop, V. 20-ig
Louise Bourgeois: The Red Sky, V . 20-ig
LUGANO
LAC Lugano Arte e Cultura
Picasso. A Different Gaze, V I. 17-ig
MADRID
CaixaForum
Duchamp, Magritte and Dalí, V II. 15-ig
Centro de Arte Reina Sofía
Marc Pataut, VIII. 27-ig
Dora Garcia, IX. 3-ig
Beatriz González, IX. 2-ig
Prado
The Óscar Alzaga Donation, VI. 17-ig
MOSZKVA
Garage Museum of Contemporary Art
Andro Wekua. Dolphin in the Fountain, V . 21-ig
The State Hermitage Museum
Fantasia in the Threads, V III. 26-ig
New Tretyakov Gallery
Vasily Vereshchagin, V I. 15-ig
MÜNCHEN
Haus der Kunst
Kiki Smith: Procession, V I. 3-ig
NEW YORK
MoMA
Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art
in Brazil, V I. 3-ig
New Photography 2018, VIII. 9-ig
Guggenheim
Danh Vo: Take My Breath Away, V . 9-ig
Whitney Museum of American Art
Zoe Leonard, V I. 10-ig
Juan Antonio Olivares, V I. 10-ig
The Metropolitan Museum of Art
Leon Golub: Raw Nerve, V . 27-ig
Brooklyn Museum
David Bowie is, VII. 15-ig
New Museum
Songs for Sabotage, V. 27-ig
Gagosian
Jonas Wood,V. 25-ig
PÁRIZS
Centre Pompidou
Marc Chagall, El Lissitzky, Kasimir Malevitch,
VII. 16-ig
David Goldblatt, V. 13-ig
Vincent Meessen, V . 28-ig
Palais de Tokyo
L’ennemi de mon ennemi, V. 13-ig
Musée d’Art Moderne
Pia Fries, V . 20-ig
Jean Fautrier, V. 20-ig
Musée du Louvre
Power Plays, VII. 2-ig
Maison Européenne de la Photographie
Olivia Gay, V . 20-ig
Guillaume de Sardes, V . 20-ig
Fondation Louis Vuitton
Au diapason du monde, VIII. 27-ig
Grand Palais
Kupka, VII. 30-ig
Petit Palais
Les Hollandais à Paris, V . 13-ig
POZSONY
National Gallery Slovakia
Architect Friedrich Weinwurm: New Path,
V. 20-ig
KHB – Kunsthalle
Németh Ilona: EASTERN SUGAR, V II. 15-ig
Tranzit.sk
Start and Finish, V II. 14-ig
PRÁGA
Národni Galerie
Katharina Grosse, 2019. I. 6-ig
Maria Lassnig, V I. 17-ig
Maria Lassnig, Lukás Karbus, IX. 9-ig
Galerie Rudolfinum
Mat Collishaw: Standing Water, V II. 8-ig
Museum Kampa
Jan Zrzavy magángyűjteményekből, VII. 1-ig
Umeleckoprumyslové Muzeum
Koudelka: Returning, IX. 23-ig
NG – Veletrzní palác
Koudelka: De-creazione, IX. 23-ig
SALZBURG
Museum der Moderne
Generali Foundation, VII. 10-ig
TORINO
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Giorgio de Chirico, V. 27-ig
Let Everything Happen to You, V I. 24-ig
WASHINGTON
Hirshhorn Museum and Sculpture Gallery
Tony Lewis: Anthology 2014–2016, V. 28-ig
The Message: New Media Works, IX. 30-ig
ZÜRICH
Kunsthaus
Magritte, Dietrich, Rousseau, V II. 8-ig
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Haus der Kunst, München

Mindez és a szülői ház miliője alapjai
ban határozta meg az életüket és a ki
állító alkotó módszerét. Tony Smith
építészként, minimalista szobrászés objektművészként tevékenykedett
a hatvanas években. A család rövid
németországi tartózkodást követő
en visszatért Amerikába, ahol a New
Jersey-i villában nemcsak a falakon
lógtak az absztrakt expresszionista
festészet legfrissebb vásznai, hanem
mindennapi vendégként volt jelen
Barnett Newman, Jackson Pollock,
Clyfford Still és Mark Rothko. Az éj
szakába nyúló elméleti viták, a speciá
lis anyagok és technikák a hétközna
pok részét képezték, a generációk
közötti kapcsolatok bensőségessé for
málódtak. Amikor Barnett Newman
1970-ben meghalt, az akkor 16 éves
Kiki kézzel varrott-hímezett takarót
készített a feleségének, Annalee-nek
részvét- és vigasz-ajándékként.
Bár meghatározta az életét, a mű
vészet otthonról hozott tapasztala
ta mégsem kötelezte későbbi pályá
jára. Még akkor sem volt egyértelmű
számára a művésszé válás – mondta
utóbb –, amikor 20 évesen elköltö
zött otthonról, és belevetette magát
a New York-i underground szcénába.
A hetvenes évek végén és a nyolcva
nas évek elején a város szociokultu
rális környezete épp azokra a roman
tikus kísérletekre nyitott lehetőséget
a szex, a drogok és a rock and roll te
rületén, amelyektől a generáció fiatal
jait csak ritkán fújta távol a „flower-

Kiki Smith a Mayer‘sche
Hofkunstanstaltban

power” hippiszele. Kik i Smit h
el kötelezett lázadóként csatlakozott
a háborúellenes szerveződésekhez és
a feminista aktivisták csoportjaihoz.
Életének ezt az időszakát a kifeje
zés keresése és diszkomfort életér
zésének feldolgozása határozta meg.
Ekkor kezdett el behatóbban foglal
kozni a testtel – kitüntetetten a női
testtel – és annak drámáival; szoron
gásait pedig legjobban a csonkolt tes
tek, végtagok és a testből kiszakított
belső szervek tudták kifejezni. A saját
hang megtalálásával párhuzamosan
drámák sora következett be kapcso

lataiban: 1980-ban édesapját vesztet
te el, majd az egyik testvére halt meg
AIDS-ben, amit több közeli barát és
végül édesanyja halála követett. A be
tegségek és az elmúlás tapasztalata
egyre jobban feloldotta benne az em
beri testtel kapcsolatos tabukat, s
mindez kifejezésmódjában is tetten
érhetővé vált.
A Haus der Kunst emeletén öt egy
ségben láthatjuk az alkotói periódu
sok fő műveit. A Gallery 1. Smith ko
rai időszakának az otthoni miliő által
meghatározott minimalista szobra
it és objektjeit gyűjtötte egybe. Az át
látszó üvegből öntött gyomor és
a geometrikus rajzolatú bélrendszer
mellett a terem legbizarrabb együtte
sét a testnedveket őrző, posztamensre
állított, ezüstbevonatú üvegek képe
zik. A Gallery 2. az első életnagysá
gú, realisztikus méhviasz (1991) és
bronzszobrokat állítja a középpont
ba, melyek előtanulmányai és kapcso
lódó rajzszériái a női test által hordo
zott, arra rávetített politikai, szakrális
és szociális ábrázolási hagyományokat
járják körül, újragondolva olyan tradi
cionális nőképeket, mint Éva, Szűz
Mária, Mária Magdolna és Lilith, aki
a Talmud szerint Ádám első felesége
volt. A Gallery 3-ban 14, óriás mére
tű jacquard kárpitot láthatunk, me
lyeket Smith középkor iránti rajongá
sa és az angers-i kastélyban található
legrégebbi, a XIV. századból ránk ma
radt szövött falikárpit ihletett. Smith e
munkáinak felületén a szakrális, koz

Fotó: Maximilian Geuter

Az amerikai-német szobrász, Kiki
Smith (1954) életművének retrospek
tív európai bemutatása mindeddig
váratott magára. Ezt a hiányt igyeke
zett pótolni a Haus der Kunst, amikor
megrendezte a művésznő eddigi leg
nagyobb léptékű európai intézményi
életmű-kiállítását. A kezdeményezés
szerves folytatása annak a stratégiá
nak, amely Okwui Enwezor igazgató
sága alatt fokozott figyelemmel tekint
a nőművészet olyan meghatározó al
kotóinak munkásságára, mint Lorna
Simpson, Ellen Gallagher, Hanne
Darboven, Laure Prouvost, Sarah Sze
és Louise Bourgeois.
Petra Giloy-Hirtz 2013-ban ka
pott felkérést a tárlat megrendezésé
re, majd a munka megkezdése előtt
hosszabb időt töltött Kiki Smith mű
termében. A katalógus bevezetőjé
ben leírja az ott uralkodó mágikus és
családias hangulatot, sőt egyenként
mond köszönetet a Smith munkájá
ban részt vevő művészeknek. Ez fi
gyelemre méltó gesztus a manapság
a sztárművészek várólistás alkotásait
„kivitelező” háttérmunkások anoni
mitását garantáló súlyos szerződések
világában.
A beszélgetések során Kiki Smith
a gyermekkori emlékekig visszate
kintve mesélt a harmonikus csapat
munka korai megtapasztalásáról.
A katalógusban családi fotók illuszt
rálják a Smith gyerekek (Kiki, Beat
rice és Seton) kreatív tevékenységét
édesapjuk, Tony Smith műtermében.

Fotó: Bärbel Miebach, 2015

Az élet csodálatos változatai

Kiki Smith: Procession
kiállítási enteriőr, Haus der Kunst, 2018

mológiai, természeti és a profán áb
rázolásokat fuzionálta. A Gallery 4.
az 1990 után készült, szintén a női
testre fókuszáló nagy méretű, klasszi
kus grafikákat mutatja be. A Gallery
5-ben láthatjuk a Pace galériában 1995ben kiállított gigászi installációjának
remake-jét, amely egy New Jersey-ben
történt ökokatasztrófát dolgoz fel, ami
kor egy mérgezés következtében feke
te varjak hullottak az égből.
A kárpitokon és a grafikai felülete
ken megelevenedő teremtmények,
bronzba öntött átváltozások, a ta
buk nélkül ábrázolt női testek, belső
szervek és szakrális metamorfózisok
Kiki Smith csodás, megrendítő elbe
szélései élete és életünk valóságáról.
(Megtekinthető június 3-ig.)
Zsikla Mónika

A koncertélet hazai és külföldi csillagai, gazdag és változatos repertoár, izgalmas művészi
vállalkozások – ezt ígéri a Keller András vezette Concerto Budapest.
Visszatér a zongora kiismerhetetlen virtuóza, Boris Berezovsky, „a nagy orosz zongorista tradíció igazi örököse”, aki ezúttal három versenyművet játszik az estje során, ráadásul
karmester nélkül, a zongora mögül dirigálva a zenekart. Most először lesz a Concerto Budapest vendége a zongora másik szláv nagysága, a kivételes Rachmaninov-előadó, Andrej

Új évadot hirdetett
a Concerto Budapest

Korobejnyikov. A vonós világsztároknak pedig egész sora érkezik az együtteshez. A fantasztikus brit csellista, Steven Isserlis két koncerten is fellép majd, amikor is Schumannés Saint-Saëns-műveket fog játszani.
„Hegedűhangja szenvedélyes, bátor és felvillanyozó, ugyanakkor lefegyverzően meleg
és kedves” – méltatta a The New York Times Isabelle Faust játékát, de a lelkes kritikákból
éppen úgy kijutott a másik hegedűs vendégművésznek, Nikolaj Znaidernek is, aki ezúttal
karmesterként fog kilépni a színpadra. Mendelssohn oly népszerű e-moll hegedűverseA hegedűsként is világhírű norvég muzsikus, Arvid Engegård pedig épp két év elteltével

Kang

Clara-Jumi

Isabelle

Faust

Steven

Boris

BerezovsKy

IsserlIs

nyének szólistájául a nagy jövő előtt álló, fiatal Clara-Jumi Kangot hívta meg Keller András.
áll majd ismét karmesterként a Concerto Budapest élén.
A magyar zenei élet büszkeségei jövőre is játszótársai lesznek hazánk egyik vezető nagyzenekarának. Perényi Miklós, Ránki Dezső, Várjon Dénes és Bogányi Gergely fellépnek
2018-19-es koncertjeiken csakúgy, mint kortárs programjaink nélkülözhetetlen alkotótársa, Rácz Zoltán és az Amadinda, de együtt muzsikálnak majd az ifjú Ránki Fülöppel
és Berecz Mihállyal is. Haydn A Teremtés oratóriumát Rost Andrea, Sebestyén Miklós,
Rab Gyula, valamint a Purcell Kórus tolmácsolásában hallhatja majd a tisztelt publikum.
Az érdeklődők a már ismert és népszerű bérletek, a #Volumenek (Zeneakadémia), a #Favoritok (Müpa), a #Magyar Kincsek (Pesti Vigadó) és a népszerű gyermekbérlet, a #Manó
(Concerto Zeneház) mellett most a világhírű vendégművészek válogatását kínáló #Csillagok
(Zeneakadémia és Müpa) és #Géniuszok (Zeneakadémia) bérleteket is ott találják.
További információért látogasson el a concertobudapest.hu oldalra!
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Astrup Fearnley Museum, Oslo

Kunsthistorisches Museum, Bécs

Kortárs amerikai disztópiák

Az idő formája

Merre tart ma a kortárs amerikai művészet? Milyen társadalmi és politikai,
illetve esztétikai problémafelvetések tükröződnek a középgenerációhoz tar
tozó amerikai művészek alkotásaiban?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a harmincas éveinek derekán járó,
feltörekvő amerikai művészpáros, Lizzie Fitch és Ryan Trecartin nagylép
tékű kiállítása az oslói Astrup Fearnley kortárs művészeti múzeumban.
A két, 1981-es születésű művész a 2000-es évek eleje óta dolgozik együtt,
azt követően, hogy egyszerre végeztek a Providence-ben működő Rhode
Island School of Designban. Azóta mindketten Los Angelesben telepedtek
le, és ma is ott alkotnak. Fitch és Trecartin a kiállított munkák többségét –
főként az installációkat és videókat – közös műként jegyezi, de alkotótársak
is felbukkannak, így Rhett LaRue és Brian McKelligott, akik elsősorban a fi
gurális szobrászati elemeket tartalmazó darabok elkészítésében segítettek.

Fotó: Christian Oen, Astrup Fearnley Museet

A bécsi művészettörténeti múzeum
festménygyűjteményét szigorú kor
szakhatárok zárják keretek közé.
A második emeleti festészeti rész
legen 1800 utáni művek már nem
találhatók. Ez az időkorlát viszont
a ház egészére nem áll, hiszen jelen
leg is látogatható a Stairway to Klimt
című tárlat (Műértő, 2018. április),
és az utóbbi években egyre gyakrab
ban újra és újra kiállításokon látha
tó az 1800 utáni művészet. Hat éve
Jasper Sharp személyében kortárs
művészeti kurátor felelős az ilyen
programokért.
A mostani, The Shape of Time
(Az idő formája) című kiállításon 19
modern alkotást helyeztek el az eu
rópai festészet remekeit bemutató
második emeleti termekben. Sharp
a párizsi Picasso és Orsay múzeu
mok mellett a chicagói Art Insti
tute-ból, illetve a New York-i Met
ropolitanből kölcsönzött műveket,
valamint olyan magángyűjtemé
nyekből, mint Mark Rothko fiáé,
amelyekért messzebb is érdemes el
utazni, nemhogy Bécsbe. Különö
sen, mivel ezek az alkotások szin
te sohasem láthatók nyilvánosan.
Ugyancsak egyedivé teszi a bemuta
tót, hogy több mű is készült erre a ki
állításra, így Kerry James Marshall
a Kunsthistorischesben őrzött Zsu

Tóth K ároly

© KHM-Museumsverband, Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko, 2016

A tárlat legkorábbi darabjai a 2006-ból származó, papírmasé figurákra
épülő, határozott arc- és karakterábrázolással egyéniesített szobrok. Szem
betűnő, hogy az akkor pályakezdő alkotópárost itt még milyen erősen
foglalkoztatták az egyéni karakteradás lehetőségei. E periódusuk kiemel
kedő művei szinte kivétel nélkül jelentős magánkollekciókból érkeztek,
így a Pinnel-gyűjteményből kölcsönkért Épp ilyen vagyok című kétalakos
installáció is. Az oslói kiállítás legújabb darabja az ugyancsak közösen jegy
zett, 2015-ös Szellemi tulajdon. A kiselejtezett Toyota motorok láncokkal
összekötött tömbjei már az individualizáció lehetőségét is megkérdőjelezik
a súlyos fémdarabok által uralt kompozícióban.
A művészpáros szoborinstallációi közül jó néhány a fogyasztói magatartá
sok felelőtlenségét és az eldobható anyagokra épülő prezentista társadalom
élvezet- és szórakozáskultúráját kérdőjelezi meg. A 2013-as Delta Heineken
zöld színekbe burkolózó, széteső emberfigurája vagy a Chicken Level Sport
Track vécékagylóra épülő szoborkompozíciója a felfoghatatlan mértékűre
duzzadt, öntudatlan fogyasztást állítja a középpontba. A termékek után vis�
szamaradó csomagolóanyagok és le nem bomló műanyagok színes kavalkád
jából összeállított installációk ugyan uralják a hétköznapi háztartásokat, de
műtárgyként (újra)értelmezni őket továbbra is provokatív gesztus. Feltűnő,
hogy ezekből a munkákból hiányzik az az elbeszélői, narratív attitűd, amely
a videókban határozottan jelen van.
A kortárs társadalmi disztópia így elsősorban az elnyűtt bútorokkal be
rendezett termekben vetített, sokféle digitális képátalakítási technikával
módosított mozgóképes alkotásokban mutatkozik meg. A Fitch és Trecartin
saját forgatókönyveire épülő többszereplős, erős nyelvi és gesztikulációs
túljátszással felvett Plaza Point című háromcsatornás film a digitális kor
újszülöttjeinek elveszettségére mutat rá. Azt a kérdést járja körül, milyen
hatással lesz az emberiségre hosszú távon a mindenben azonnali visszaiga
zolást váró közösségi médiumok által formált gondolkodás. Kérdés továbbá,
hogy a végletekig exhibicionista youtouber-generáció a digitális platformo
kon felhalmozott tudást és tapasztalatot képes lesz-e felelősséggel tovább
adni a következő nemzedékeknek. A 2013-as Velencei Biennálén is hason
ló videoművel bemutatkozott páros zaklatott képsorai és dialógusai nem
sugallnak megnyugtató választ a fenti kérdésekre. Sok amerikai kritikus
a „videoművészet vizionáriusainak” tartja őket – főként az egyre meghatá
rozóbb kép- és filmalkotási technika, a telefonos látványrögzítés személyes,
intim terekbe behatoló technológiájának használata miatt.
A művészek több munkája erőteljesen reflektál kortárs társadalmi és po
litikai kérdésekre. Így a végletekig polarizált amerikai társadalom és közbe
széd fontos kérdése lett, hogy az eddig konszenzuálisnak ismert demokra
tikus berendezkedés képes-e arra, hogy felismerje és korrigálja tévedéseit.
Utóbbiban 2016 novembere óta egyre kevesebben hisznek. Ezért dermesztő
a 2007-es Hiszel-e a polgárháborúban? című, nagy méretű installáció: egy
hatalmas, betört üvegű ablakkeretre és széttépett függönyök együttesére
épülő kompozíció. A 2000-es években is érezhető volt a társadalmi feszült
ségek növekedése az Egyesült Államokban, de az utóbbi évek elmérgesedett
vitái, értelmetlennek tűnő fegyveres mészárlásai szinte profetikus színeze
tet adnak a műnek. A kiállítás átfogó üzenetét pedig azzal egészíti ki, hogy
az a valóság, amit ma biztosnak és szokványosnak gondolunk, a jövőben
sokkal rosszabbra is fordulhat. Amint erre az utóbbi évek nyugati világában
emberek tömegei rá is döbbenhettek. (Megtekinthető május 20-ig.)

majd a kölcsönzésről. GonzálezTorres alkotása itt Tullio Lombardo
domborműve mellett látható, me
lyet a Kunsthistorisches első emele
téről vittek fel a festészeti részlegre.
A reneszánsz Fiatal pár és a kortárs
Tökéletes szeretők tökéletesen illik
egymáshoz, a múló pillanat szépsé
gét és megragadhatatlanságát, illet
ve csakis a művészetben lehetséges
megörökítését példázva.
A kiállítás címét George Kubler
amerikai művészettörténész világ
hírű 1962-es könyvétől kölcsönözte.
Ez a művészettörténet új értelmezé
sét javasolja, a stílusok és a művészi
pályafutások helyett a problémákat
és megoldásaikat, a látszólag megma
gyarázhatatlan módon felbukkanó
„primer tárgyakat” és azok tömeges
másolatait, sorozatait állítva a közép
pontba. Nem könnyű eldönteni, hogy
Kubler tézisei mennyire igazolód
nak a Kunsthistorisches kiállításán.
A múzeum reneszánsz és barokk ter
meit járva nehéz belátni, hogy téved
nének azok a művészettörténészek,
akik stíluskategóriákban gondolkod
nak. A vezetőség toleranciáját bizo
nyítja, hogy helyet ad egy ilyen alter
natív értelmezésnek, és a látogatók,
úgy tűnik, újabb és újabb műpárokat
keresve szintén lelkesen követik a ki
állítás útmutatóját.
A tárlat mindenesetre ugyanúgy
gondolatébresztő, mint a címadó
könyv (magyar kiadás: Gondolat,
1992). Nemcsak a modern művek
értékelődnek át a művészettörténe
ti hagyomány ikonikus tárgyai közé

© KHM-Museumsverband, The Felix Gonzalez-Torres Foundation, courtesy of Andrea Rosen Gallery, New York

Kiállítási enteriőr az oslói Astrup Fearnley Múzeum
Lizzie Fitch–Ryan Trecartin-kiállításáról

és Rothko egy tanulmánya látszólag
csupán színválasztásában rokon.
Valójában mindkét kép meditatív
elmerülésre szólítja fel nézőjét, és
ez nem várt módon hoz közel két,
valóságábrázolásában teljesen elté
rő alkotást.
Sharp első nagyobb kurátori mun
kája e múzeumban eg y 2013-as
Lucian Freud-kiállítás volt. Az ak
kori katalógusban egész fejezet
foglalkozik a Nagy enteriőr W11
(1983) című képpel, amely azon
ban akkor nem volt Bécsben látható.
Most Bronzino Szent Családja mel
lé került. A két ötalakos csoportkép
alakjai mindkét esetben sajátosan
elidegenítve hatnak. Egyrészt szo
borszerű merevségükkel és az ezen
átizzó erotikus töltéssel, másrészt
egy lepusztult környezetben fáradt
arckifejezéssel pózoló, mégis ünne
pélyesen ható kis közösséggel. Sharp
szerint a képen Freud a gyerekeit és
azok anyjait festette meg, méghoz
zá két éven át mindennap dolgozva
a művön, s ezzel láthatólag túllépve
az állandóan jelen lévő modellek te
herbírásának határát.
A kortárs képzőművészet sokféle
médiahasználatának megfelelően
nemcsak festmények kerültek a kép
tárba, hanem installációk, objektek
és videomunkák is. Íg y a 2012-

MŰÉRTŐ

Tullio Lombardo: Fiatal pár, 1505–1510 és Felix Gonzalez-Torres:
Tökéletes szeretők, 1987–1990

zsanna a fürdőben című Tintorettoművel konfrontált festménye.
A Shape of Time a múzeum ál
landó gyűjteményét képező mester
művek mellé társít modern alkotá
sokat. Az ötlet nem új, számos más
múzeumban is volt látható hasonló
kiállítás, többek közt éppen ebben
az intézményben, például egy 2003as Francis Bacon-bemutatón. A mű
párok most is meglepő kölcsönha
tásokat tesznek láthatóvá. Tiziano
késői műve tudvalevőleg inspirálta
Turnert. Tiziano Nimfájának és Tur
ner Viharos tengerének felületkeze
lése nemcsak egymásra utal, hanem
egymás mellé állítva a kettő kölcsö
nösen felerősíti a másik vizuális ha
tását. Rembrandt egyik Önarcképe

Rembrandt Harmensz van Rijn: Nagy önarckép, 1652 és Mark
Rothko: Cím nélkül, 1959–1960

ben elhunyt osztrák Franz West
bútorobjektjei, vagy az 1996-ban
elhunyt, kubai származású Félix
González-Torres Tökéletes szeretők
című műve, amely két, szinkron
ban járó faliórából áll, és eredetije
az egyesült államokbeli Hartfordban
található. Amikor a bécsi múzeum
onnan kölcsönkérte, az alkotó szán
dékának megfelelően nem a mű
vet magát küldték el, hanem pusz
tán technikai adatait: két darab,
barkácsáruházakban vásárolható,
25 cm átmérőjű, fekete keretes fali
óra. Arra az időre, míg az összesen
40 euró értékű órák Bécsben fent
vannak a terem falán, Hartfordban
levették az eredetieket. A bécsi ki
állítás végéig egy cédula informál

illesztve, több esetben pedig inspi
rációs forrásaik mellé állítva – Cé
zanne például a Louvre eredetijei
előtt készült festői pályafutására,
Rothko pedig diákkorában napon
ta ellátogatott egy New Yorkban lát
ható Rembrandt-képhez –, a látogató
a korábbi évszázadok, sőt évezredek
alkotásaiban is eddig nem látott, új
és váratlan vonásokat vél felfedezni.
A kortárs művészeti program foly
tatódik: még idén Félix GonzálezTorres-fényinstallációja lesz látható
a Ring túlsó oldalán álló Thészeusztemplomban, 2019-ben pedig Mark
Rothko-retrospektív kiállítás nyílik
a főépületben. (Megtekinthető július 8-ig.)
Kókai K ároly
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Megismerhető-e a világ a részleteken
keresztül? Fölismerhető-e ezekből
a nagy egész? A kérdések olyan ter
mészetességgel merültek föl bennem,
amilyen természetességgel az itt be
mutatott részletfelvételek világhírű
vé emeltek egy-egy épületet, és velük
együtt az építészt meg a fotóst. Vajon
mi képesek vagyunk-e más nézetből,
más képkivágással, más alakzatból
fölismerni ugyanazokat az épülete
ket, esetleg ha azok teljes tömegét,
sziluettjét nézzük, vajon ugyanúgy
magukkal ragadnak-e mindenkit,
mint a Lucien Hervé által megfogal
mazott olvasatok? Építész szülők
gyermekeként én ezeken a fotókon
tanultam meg, mit jelent a hirtelen
rövidülés fogalma, mit adhat hozzá
a világnézetünkhöz az égbe törő pár
huzamosok húzása. Belém ivódtak
az épületek, az újak és a romok, ame
lyeket talán életemben nem lesz al
kalmam megismerni a maguk terei
vel és valósnak érzékelt méreteivel,
csak ezeken a fotókon keresztül fo
gom elképzelni, amelyeket most lát
hatunk Lucien Hervé A fény geomet
riája című kiállításán.
A kétszintes tours-i tárlaton úgy
kerülnek egymás mellé a töredé
kek, fragmentumok, a szándékosan
nem a teljesség megjelenítésére tö
rekvő ábrázolások, hogy patternjeik
párbeszéde – földrajzi elhelyezkedé
süktől szinte függetlenül – a nézőt
belső utazásra készteti. Az analóg
fotók részletgazdagságát a legtöbb
mai nagyításon Hervé igényei, el
várásai, értékrendje és útmutatásai
alapján érzékelhetjük. Mindez a ku
rátor, Gebauer Imola évtizedes ku
tatómunkájának és az anyag alapos
ismeretéből fakadó precizitásának
köszönhető. Kérdésfelvetéseinek ös�
szefoglalása ez a tárlat. A képkivágás
a művész hagyatékának utasításai
ból építkezik, ám a betonfal textúrá
jának, rücskösségének kidolgozása,
a kontrasztok néhány fotó esetében
minden odafigyelés ellenére veszí
tettek gazdagságukból, telítettsé
gükből.
Hervé atyai szeretettel fényké
pezte azt a tipikusan építészi moz
dulatot, amikor a követ, a betont
végigsimítjuk, hogy a matéria rút
sága, keménysége ellenére a rásütő
nap visszaverődő melegében meg
érezzük az ember teremtette világ
természetességét. Le Corbusier ta
pintja ilyen óvatosan a marseille-i
lakótömb aljába vésett modulorminta mellett a falat. És ezzel a vég
telenségérzettel találjuk magunkat
szemben, amikor ugyanő két kezé
ben a tenger által kerekdedre for
mált követ tartja, és mögötte rálá
tunk roquebrune-cap-martini háza
ajtaján keresztül az öböl messzesé
gére. Mértékegységek váltakozása,
arányrendszerek ritmusa, formák
hullámzása, távolságok elmosása
és végtelen figyelem jellemzi ezeket
a fényképeket. A fény és árnyék opartos villódzása a déli tájakról, kite
kintések az ellenfényben mutatott
edények mögül egzotikus tájakra.
Szinte érezzük a fauna és a belső tér
ben áradó illatok harmóniáját.
A kiállítás képei 12 témát ölel
nek föl. Az első évek a Párizsba ér
kezést, a beilleszkedés és a hely
keresés nehézségeit jelenítik meg.
Az 1938–1950 közötti bő évtized
a festői szemléletmód elmélyülését,

Chateau de Tours

Konkrétan

Lucien Hervé: Le Corbusier keze, Roquebrune-Cap-Martin, Franciaország, 1951

a geometrikus látásmód hívását,
a kontrasztok megfogalmazását je
lenti. A Találkozások címmel jelzett
életszakaszhoz Couturier atya élet
fogytig tartó mély barátsága, a raj
ta keresztül megnyíló lehetőségek,
amelyek Henri Matisse műtermébe
is vezették, a Le Corbusier-vel 1950től kialakított munkakapcsolat és
egymásra találás, a párizsi szellemi
élet nagyságai kapcsolódnak. Közü
lük emelkedik ki Fernand Léger és
Kurtág György alakja. Megkerül
hetetlen a sorsdöntő építkezések és
épületek oly otthonosságig ismert
szemléletformáló fotóinak önálló
egységbe szervezése Le Corbusier
körül. Ezekből szövődnek a továb
bi megrendelések és barátságok,
amelyek Hervét Breuer Marcelhez,
majd Alvar Aaltóhoz kötik. A Mo
dern építészet című fejezet a leg
különbözőbb mesterek ötvenes–
hatvanas években friss hangulatú,
újító épületeit, azok egyéni látásmó
dú részletfelvételeit mutatja be. Itt
értettem meg az épületek és a fotók
közös hatását az elkövetkező évti
zedek nonfiguratív szobrászatára
vagy Oscar Niemeyer brazíliai ka
tedrálisának és Alexander Calder
kültéri vasszobrainak párhuzamait,
lelki rokonságát. A katedrális Hervé
szemüvegén keresztül óriás pókként
fenyegeti a lakótelepek összetöppedt
falansztereit.
A kurátori elképzelés a hiány, a
nem látványos bemutatás, az egy
mást elfedő vagy egymást felfedő
rétegek láttatása, a kiüresítés, a ki
takarás, a nézőpontváltás és a fóku
szálás sajátosan hervéi szerkesztési
elveit járja körül. Azt a kérdést bon
colgatja, amit mindannyian úgy is
merünk, hogy „az építészet megfa
gyott zene”. Ennek a zeneiségnek
pedig a ritmus az alapja, a motívu
mok tánca, a párbeszéd vagy egye
nesen a feleselés, a körívek és a vo
nalkázások szigorú rendje. Kérdés
továbbá, hogy halljuk-e, amit lá
tunk? Tapintjuk-e a beton érdessé
gét, ha látjuk rajta a szemkápráztató
an tűző déli napsugarakat táncolni?

Felismerjük-e az emberi arányokat
az ókori épületek, az antik műem
lékek, a romok világában, az India
és az Antikvitás köré rendeződő fo
tókon? Ezek Hervé 1965-ben bekö
vetkezett tragikus megbetegedését
megelőző utazásai során készül
tek. Elképzelni sem tudom másképp
egy-egy görög templomrom jellem

zését, mint tetőszerkezetének égre
nyíló hiányával, ahogy karcsú osz
lopainak fejezetén architrávja szét
tárja karjait és súlytalanul repül
fölénk. A Szent és profán építészet
a szeriális zenéhez közelít, meglepe
tést az ismétlések izgalmával hoz. Itt
is a részletekben megbúvó kemény
ség és lágyság, az épített és a termé
szetes, az ember és környezetének
konfrontációja a művész kézjegye.
Ehhez mérten és ehhez hűen hang
súlyozta a kurátor a geometrikus áb
rázolásmódot a thoronet-i apátságot
bemutató sorozaton. Ezt az Escorial
épületegyüttesének játékossága el
lenpontozza. Tágas mezőn egy-egy
fa töri meg a látvány egyöntetűségét,
napfény játszik a fehér falakon, sehol
egy hűsítő árnyat adó lomb, minden
épület befelé fordulva védi a lakó
kat. Csupán a tetőcserepek párhu
zamos vonulata reflektál a lépcsősor
határozottságaira. Az Absztrakció –
„A szépség az utcán hever” címmel
összekapcsolt mintázatok a nagy
városi idősíkokat, az állványzatok
szigorú geometriáját, az elmálló
tűzfalak világát tárja elénk. Mind
ezek közé három intimebb hangu
latú egység ékelődik. A legkorábbi
a PSQF-sorozat (Paris sans quitter
ma fenetre – Párizs az ablakomból,
anélkül hogy kimozdulnék onnan)
– a város távolságtartó felülnéze
ti szemlélése, az elszigetelődés biz
tonságának megőrzése.
Hervé szociális érzékenységé
ről azok a fotók tanúskodnak, ahol
az építkezéseken a magányos em
bert, a városi terekben lézengő la
kókat, a mindennapi hősöket jele
níti meg, gyakran árnyékban vagy
ellenfényben hagyva őket, így még
élesebben ütköztetve a megfigyelőt
a megfigyelttel, a szegényt az uta
zó gazdaggal. Az életműben a késői

Lucien Hervé: Katedrális, Brazília
(építész: Oscar Niemeyer), 1961

absztrakt, a városi életre reflektáló
dokumentáción kívül még egyetlen
színes fotóegyüttes látható.
A kiállítás egy korábbi tárlat re
konstrukcióján keresztül mutatja
be Hervé és felesége, Judith Hervé
(Molnár), valamint – haláláig – fiuk,
Rodolf párizsi lakóterét. Az intimi
tást a legszigorúbb, legkeményebb
geometria távolítja el a nézőktől.
A teljes életműben sokszor megkö
vült embereket, kiszolgáltatott ál
lattá vált, megszemélyesített épü
leteket lát hatunk. Az int imitás
védtelenségét ezzel szemben a ha
tározottan szűkre szerkesztett kép
kivágás rejti el a betolakodók elől.
Ez egyben a művész válasza is
a hirtelen jött betegség okozta kor
látozottságra. (Megtekinthető május 27-ig.)
Faludy Judit

Deichtorhallen, Hamburg

Goya, Eisenstein, Longo
A most 65 éves amerikai művész, Robert Longo buffalói
egyetemistaként ismerte meg az orosz avantgárd film
rendező, Szergej Eisenstein műveit és montázselmé
letét, majd a hetvenes évektől, európai utazásain ta
nulmányozta Francisco Goya munkásságát. A három
művészt a társadalomkritika hozza közös nevezőre,
így Longo társkurátora is lett annak a vándortárlat
nak, amelynek New York és Moszkva mellett Hamburg
az egyetlen német állomása.
A freiburgi Morat-Institut félszáznyi grafikai művet
adott kölcsön Goya négy nagy ciklusából (Szeszélyek,
1799; A háború borzalmai, 1810–1812; Bikaviadal, 1816;
Balgaságok, 1816–1824). Az orosz állami irodalmi és mű
vészeti archívum pedig Eisenstein negyvennél több raj
zát és hét filmjét kölcsönözte: köztük a Patyomkin páncé
lost (1925); a Jégmezők lovagját (1938) és a Rettegett Ivánt
(1944). A grafikák mindkét klasszikus mestertől a falak
ra és a tárlókba kerültek, a filmeket lassítással vetítik,
hogy a látogatók összevethessék a rendező rajzvázlataival
a részleteiben is egyező operatőri kivitelezést.
A sokoldalú amerikai kortárs grafikus, fotó-, festő-, szob
rász-, film- és performanszművész Longo az utóbbi évti
zedben született kéttucatnyi, monumentális szénrajzá
val szerepel. A fotórealista felfogásban készült, drámai
atmoszférájú kartonok olykor a nyolcméteres szélessé
get is megközelítik, témájuk a diákmozgalmaktól, get
tólázadásoktól, tömegtüntetésektől, faji zavargásoktól,
futballhuliganizmustól a harci repülőgépeken, nemzeti
jelképeken át a környezetvédelemig, természeti katasztró
fákig terjed – de a felsorolás ezzel korántsem teljes. Longo
cím nélkül mutatja be műveit, de zárójelben mindig ott
a tematikus utalás. Ihletforrásai sajtófotókból, internetről
és híradófilmekből származnak, de meggyőződése, hogy
„egy műalkotást másként néznek az emberek, mint egy
újságképet vagy egy tévéfelvételt, amelyeket mellesleg
fogyasztanak”. Például a terrorizmus tematikában ilyen

© Stahl Collection, Norrköping, R. Longo – VG Bild-Kunst Bonn, 2018

A kiállítás a Jeu de Paume szervezésében nyílt meg: 50 év vel
Lucien Hervé tours-i bemutatkozása után, halálának 10. évfordulójára is emlékezve.
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Robert Longo: Cím nélkül, szén, papír, 2017

motívum a repedéshálózat a párizsi Charlie Hebdo szer
kesztőségéből, az infravörös kamerával és teleobjektívvel
felvett jelenet a kandahari repülőtéren libasorban haladó,
megbilincselt rabokról és a szíriai hadszíntér képe a raké
tát szállító robotrepülőről. A Pünkösd (2016) földönkívüli
szörnyalakját Guillermo del Toro Tűzgyűrű című sci-fijé
ből kölcsönözte, Goya Kolosszusának Longo által „felna
gyított” képe pedig a Kaiju-ciklus Godzillájának torz óriá
sára emlékeztet. A művész először 2016-ban dolgozta fel
Géricault A Medúza tutaja (1819) hajótörést ábrázoló ké
pét, majd 2017-ben megszerezte a jogot, hogy az előtérben
mindent elsöprő hullámot vizionálva drámaibbá alakít
hassa Will Rose ismert felvételét a szíriai menekültekkel
tengeren hánykolódó gumicsónakról.
A Proof: Francisco Goya, Sergei Eisenstein, Robert
Longo című hamburgi kiállítás társrendezője Kate
Fowle, a projektet kezdeményező moszkvai Garázs
Kortárs Művészeti Múzeum főkurátora. (Megtekinthető május 27-ig.)
W. I.
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ő fizet éshvg-előfizetés
hvg-előfizetés
hvg-előfizetés

blagépe

Előfi
Előfizetés
zetéslépésről
lépésrőllépésre:
lépésre:
Előfizetés lépésről lépésre:
nagytamás

DHVG
DHVG

DHVG

DHVG

DHVG

DHVG

D
DH
HVVG
G

ésről lépésre:

nagytamás
nagytamás

nagytamás

Töltse le a DHVG-applikációt az App Store vagy a Google Play áruházból,
Regisztráció
Regisztráció
Regisztráció
BelépésésFizetés
Belépés
App letöltés
Fizetés
Visszaigazolás
Visszaigazolás
Fizetés
App
Visszaigazolás
Appletöltés
letöltés
AppBelépés
letöltés
olvassa
a HVG-t
– bárhol, bármikor!

3

4

bolt.hvg.hu/dhvg
bolt.hvg.hu/dhvg

lás

hvg-elofizetes

2012

i ót !

is!

tá

vg -a p pli k

n

an

nn
ii ss !
!

aan
n

tátá
bbllaaggééppee

most

dh

oidos
dr

a

idoo
ooid
ddrr ss

e
lts le

ác

tö

isan is!
digitálisan
digitálisan
is! is!

ugyfelszolgalat@hvg.hu
Megrendelés:
Megrendelés:

dhvg_1636.indd
dhvg_1636.indd1 1

Muerto_05.indd 24

1 1

***

2 21

33 2

344

******

***

4

bolt.hvg.hu/dhvg

Belépés

bolt.hvg.hu/dhvg-elofi
bolt.hvg.hu/dhvg-elofi
bolt.hvg.hu/dhvg-elofi
zetes
zetes
zetes

HVG
bolt.hvg.hu/dhvg-elofi
HVGKiadó
KiadóZrt.,
Zrt.,1300
Megrendelés:
1300Bp.
Bp.
zetes
3.,3.,Pf.Pf.2020 HVG (06-1)
Kiadó
(06-1)436-2045
Zrt.,
436-2045
1300 Bp. 3., (06-1)
Pf.
(06-1)
20 436-2012
436-2012
(06-1) 436-2045
ugyfelszolgalat@hvg.hu
ugyfelszolgalat@hvg.hu
(06-1) 436-2012 bolt.hvg.hu/dhvg-elofi
bolt.hvg.hu/dhvg-elofi
ugyfelszolgalat@hvg.hu
zetes
zetes

dhvg_1636.indd 1 2016. 09. 01. 12:10

bolt.hvg.hu/dhvg-elofizetes

2016.
2016.
09.
09.
01.
01.12:10
12:10

2018.04.27. 15:03

2

