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Azt ugyan nem lehet mondani, 
hogy a világ legfontosabb kortárs 
vagy modern művészeti múzeu-
mai rendre nagy kiállításokkal 
ünnepelték volna 1968 ötvenedik 
évfordulóját, de azokban a város-
okban, ahol anno valóban fajsú-
lyos események zajlottak, több-
nyire akadtak ilyenek. Párizsban 
a Beaux-Arts, a Centre Pompi-
dou, a Bibliothèque Nationale, 
az Archives Nationales, valamint 
a Palais de Tokyo, Washingtonban 
a National Portrait Gallery, New 
Yorkban pedig a New Museum 
tisztelte meg ’68-at kisebb vagy 
nagyobb tárlatokkal.

A legkomolyabb, művészettörténeti 
jellegű bemutató, a Tate Modern Lon
don: 1968 című kiállítása pedig még 
október végéig várja a látogatókat. 
Itthon egyedül a Centrális Galériá
ban volt 1968as kiállítás, Búcsú a ta
vasztól – Forradalmi ifjúsági lapok, 
1968/2 címmel, ha nem számítjuk 
ide a Magyar Nemzeti Galéria Kere
tek között – A hatvanas évek művé
szete Magyarországon című, tavaly
ról idén februárba átcsúszó tárlatát, 
amely ugyanakkor csak nagyon érin
tőlegesen foglalkozott ezzel az évvel, 
hiszen az 1958 és 1968 közötti idősza
kot tárgyalta. A Centrálisban mind
össze három hétig álló, Mélyi József 
és Székely Katalin által kurált kiállí
tás a Csehszlovákiában, Lengyelor
szágban, Jugoszláviában és Magyar

országon zajló (fő leg) művészeti 
eseményeket igyekezett bemutatni, 
mégpedig egy fiktív ifjúsági maga
zin szűrőjén keresztül. Ugyanakkor 
októberben, a Kiscelli Múzeumban 

nyílik majd egy, az 1968–1973 közöt
ti időszak hazai művészetével foglal
kozó tárlat.

Az utóbbi időben 1968 nem annyi
ra művészettörténeti szempontból, 

hanem gazdaságtörténeti, társada
lomelméleti vagy politikai kontex
tusban kerül gyakran elő. Ennek el
sősorban nem az évforduló, sokkal 
inkább az amerikai – és mára globá
lisnak számító – jobboldali populiz
mus előtörése, harsány ’68ellenes 
retorikája, valamint a neoliberális es
tablishmentben megmutatkozó szá
mos repedés a fő okozója.

Konzervatív oldalról persze hagyo
mányosan „sokat kap” a hatvannyol
cas generáció, de mostanában balol
dali szerzők is egyre kritikusabbak 
az akkori eseményeknek legalábbis 
az utóhatásait illetően. Az 1968as 
mozgalmak kulturális értelemben 
ugyan sikeresnek mondhatók: győ
zött a szexuális forradalom, a faji és 
nemi (jog)egyenlőség területén pe
dig kétségkívül pozitív tendenciák 
elindítói voltak. A vagyoni újraelosz
tás tekintetében azonban egy tapod
tat sem haladt azóta előre a világ. Sőt 
az egyenlőtlenségek a hetvenes évek
től folyamatos növekedésbe kezdtek 
a fejlett országokban, az Egyesült Ál
lamokban pedig a tőkekoncentráció 
mértéke 2010 körül már meg is ha
ladta az 1920as, mélypontnak számí
tó szintet (Thomas Piketty). Általános 
baloldali vélekedés szerint a hatvan
nyolcas „forradalmakat” úgyszólván 
„lenyúlta” a liberalizmus. Csakhogy 
a neoliberális fordulatnak az újbal
oldal és a hatvannyolcas generá
ció eleve letéteményese volt, ahogy 
azt Tallár Ferenc nemrégiben az Új 
Egyenlőség blogon megjelent írásá
ban kifejtette. A hatvannyolcasok el
vesztették – vagy feladták – a gazda
sági harcot, és minden energiájukat 
az egyén felszabadításába fektették.

(folytatás a 22. oldalon)
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Kettős kiállítás Prágában

Koudelka
visszatérései

A nyolcas évszám kerek évfor
dulói jegyében rendezik kiállítá
saikat a vezető csehországi köz
gyűjtemények 2018ban. A nyári 
hónapok meghatározó történel
mi viszonyítási pontja az 1968
as megszállás 50. évfordulója 
volt, ennek jegyében rendezték 
meg Jirí Kolár The Grimace of 
the Century és Josef Koudelka 
Returning című tárlatát. A mél
tán világhírű két cseh művész kö
zös nevezője, hogy emigrációban 
vívta ki magának az egyetemes 
szakma elismerését, és az 1989
es bársonyos forradalom után tért 
vissza szülőhazájába. E két tárlat 
is jelzi 1968 csehországi ethoszát 
és a nagy generáció – ha úgy tet
szik, a „hatvannyolcasok” – irán
ti megbecsülést és tiszteletet.

A prágai Iparművészeti Múze
um most többéves, parádés re
konstrukció után nyitott ki ismét, 
mégpedig az idén 80 esztendős 
Magnumfotós Josef Koudelka 
életműkiállításával. Ehhez az 
alkalomhoz a Nemzeti Galéria is 
csatlakozott, ahol Koudelka má
sik, Decreazione című tárlata 
látható.

A kettős kiállítás szimbolikus je
lentéssel bír, mert az emigráció két 
évtizede után Koudelka nehezen 
találta meg a visszatérés útját. Míg 
az 1990es évek kezdetén a forra
dalmi hangulat jegyében fogadták 
a csehszlovákiai fotóművészeti 
szcénában, az ezredforduló évei
ben egyre több akadékoskodást 
tapasztalhatott több intézmény ré
széről. Koudelka azonban évekig 
kereste az együttműködés lehető
ségét, míg végül az Iparművészeti 
Múzeum új vezetésével sikerült 
megegyeznie. Ennek egyik ered
ménye volt az a 2013ban született 
megállapodás, amely szerint 2018
ig több mint félezer Koudelkamű 
került ebbe a jelentős közgyűjte
ménybe, ahol többek közt a cseh 
fotóművészet olyan klasszikusai
nak életművét is kezelik, mint 
például Drtikol, Funke, Sudek és 
Rössler. 

(folytatás a 23. oldalon)

1968 a képzőművészetben

Cseppfolyós modernitás

Elkésett levélféle

Egy szabad mozdulat
Birkás Ákos emlékének

Manapság alig akad, aki igazi le-
velet ír. ez sem az; inkább amo-
lyan „levél-féle”, s hogy csak 
most fogtam hozzá, ezt a késle-
kedésemet aligha nevezhetem – 
Adyval – „okos elkésésnek”.

Kedves Ákos!

Mikor ezeket a  sorokat írom, a 
Kulturkampf új etapjaként a térfog
laló szándék – a hozzáértésnek és 
az érvelésnek még a látszatát sem 
fenntartva, rágalmak és személyes
kedés formájában, tendenciózusan 

félremagyarázott események „tény
feltáró” álruhába öltöztetésével – el
érte a mindennapi munka szintjét, 
és ízléstelen kíméletlenséggel a sze
mélyedet is. A tiltakozás és a szak
mai cáfolat pedig újabb gyűlölet
hullámokat gerjeszt, újabb sebeket 
okozva.

A belső (párt)hatalmi küzdelme
ket egyszerre generáló és azokat lep
lezni is hivatott – változatos komp
lexusokra és kánonirigységre építő 
– terjeszkedési akció immár ideoló
giát is kapott: a politikai dominan
ciát konzervatív kulturális forrada
lommal korszakká kell alakítani. 

(folytatás a 7. oldalon)

Restitúció – gyarmati 
kontextusban

Lavinát indított el a francia elnök
12–13. oldal

Impressziók
Lady Florence Phillips gyűjteménye  

Debrecenben
Dante Gabriel Rossetti: Regina Cordium, 1860

3. oldal

Velence a XVIII. században
Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 
Canaletto: Capriccio gótikus templommal  

és lagúnával, 1720–1721 körül

11. oldal

Globálisan a legjobbak közt
Ketterer Kunst, München

Tony Cragg: Point of Wiew, 2002
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Kiállítás

Nem a balatoni fotók, hanem a jól 
temperált múzeum hűtött le a rek
kenő hőségben. De minden bizony
nyal ez volt a cél, ha nem is könnyed, 
de hűsítő fotókiállítással előrukkolni 
az aszfaltrengetegben rekedt nagykö
zönségnek.

Nehéz a Balatonnak ellenállni, ne
héz a témával mellélőni.

1968ban a Veszprém megyei ta
nács értekezletet hív össze a közút
szélesítés során kivágott balatonfü
redi nyárfasor kapcsán felbolydult 
közhangulatban a „megye gazdái és 

a Balaton hívei” számára. A „küzdeni 
kész írókat Boldizsár Iván, Déry Ti
bor, Dobozy Imre, Keresztury Dezső, 
Lipták Gábor, Passuth László és Vaj
da Miklós képviselte” (Magyar Nem
zet, 1968. április 25.). A Kádárkor 
kivételes szerepet szánt az íróknak, 
az irodalomnak, lelkesen tudósított 
a társadalmi szerepbe kényszerült 
szerzőkről. Akik mellesleg valóban 
imádták a Balatont. Mindannyian 
Balatonfüreden és környékén nyaral
tak, rendszeres vendégei voltak Lip
ták Gábor balatonfüredi házának, 
az utolsó irodalmi szalonként emle
getett, örökké nyitott, vendégváró 
tornácos háznak (a házigazda olyan 
lehetett, mint selymesen fogalma
zott naiv legendáinak jóravaló főhő
sei – örül, hogy adhat).

A Balatoni nyár – Írófényképek 
az 1950es, 60as, 70es évekből című 
kiállítás nyitó terme a Liptákház fo
tóival fogad. Az 1947től 1972ig so
kasodó albumokba rendezett képek 
s a Liptákház vendégkönyvei a Petőfi 
Irodalmi Múzeum gyűjteményében 
találhatók. Nemcsak az antré, hanem 
a kiállítás ötlete is erre a hagyatékra 
épül. Ennek fényében meglepően ke
vés a dokumentum, s a vendégkönyv 
sokatmondó bejegyzéseiből is csak 
egy páros oldal jut a látogatóknak.

A lencsevégre kapott íróké a fősze
rep. Ismert arcok, tekintetek – pőrén. 
Nem is a fecske és a fürdőruha, de 
az elkapott pillantások, a mosolyok. 
Oldottság, intimitás. Felszabadult
ság. Meg persze szerepek. Amit néha 
kénytelen levetni az író, ha nyaral.

„[B]izony ez istenítő! Álomnál éde
sebb táj! Szebb, mint Svájc. – Dísz 
szoba, tisztaság, balkon. Igen jó el
látás, figyelmes szolgálat” – írja Füst 
Milán egy 1954. májusi levelében, 
majd pár nappal később egy soron kö
vetkezőben – „szobánk pompás, úri 
terem, balkonunk csodás kilátású”. 
Egy további levélben folytatja a be
számolót: „Most sorra felkeresnek 
balkónomon az emberek, minden el
zárkózottságom ellenére. Igen tiszte
lettudók, ennélfogva nem vagyok ké
pes oly unalmas és rideg lenni, mint 
ahogy szeretnék.” Szigliget megsze
lídíti még Füst Milánt is. Az 1952től 
alkotóházként működő Esterházy
kastélyban készült képek – köztük 
Hunyady József író nemrégiben sze
rencsésen felbukkant remek fotói – 
töltik ki a második termet. Természe
tes és érthető hiányokkal – mert Füst 
Milánról sem találni szigligeti fotót –, 
de felidézik a termékeny, a magány
ban és együttbeszélgetésekben egy
aránt inspiráló közeget.

„Láttam Weöres Sándort boldo
gan, ez elég nekem” – jegyezte be 
a vendégkönyvbe egy látogató. S va
lóban üdítő végigtekinteni íróink jó 
hangulatú, vidám fotóin. A harma

dik terem egészen személyes, csalá
di (akár feszengő) közelségbe hozza 
a szereplőket. A katalóguskönyv
ben (kompaktabb és érzékenyebb 
összeállítás, mint maga a kiállítás) 
szereplő, a pózából nem engedő Ily
lyést idézve, „orvul, lesből tüzelve” 
készült fotókat (is) láthatunk. Olykor 
homályos, dekomponált pillanato
kat. Örkény István Lipták Gábornak 
írt szarkasztikus, a kiállításon is ki
emelt levele elbizonytalaníthatna – 
„A fényképezés nemcsak abból áll, 
hogy szuszogva leguggolunk és egy 
csomó bélzörej szabadon bocsátása 
után megnyomjuk a kioldót. Tudom, 
hogy ez téged meglep, de művészi 
beállítás, távlati hatás, a kép egyen
súlya is számottevő tényező” –, de 
a Liptákfotók – megfogadván a taná
csokat, mert Örkény mégsem állha
tott minden kattintáskor a felvételek 
készítője mellett –, akár a többi ama
tőr felvétel, kifejezők, megkapók. Tö
rés nélkül sorakoznak a profi fotók 
mellett, jól érzékelhetően mértéktar
tó válogatásban.

A látványelemek közkeletű vízpar
ti hangulatot idéznek, nem erőlte
tik a korszak retró ízét a látogatókra, 
mindemellett a csíkos nyugágyvász
nakra és kis vitorlákra nyomtatott 

Balatont tematizáló, bensőséges idé
zetek, a Fortepan archívumából vá
logatott „képeslapok” a balatoni han
gulat felidézését segítik. Beszippant 
a kiállítás, elmerülünk éppoly jóleső 
gondtalansággal, ahogy nem gondo
lunk a globális felmelegedésre, a Ba
laton ökológiai egyensúlyára vagy 
a fény megragadásának művészi kér
désére, miközben csobbanunk a hűs 
vízben.

Nem is a múzeumban, hanem tá
volodóban kísért valami hamisság, 
a nosztalgia (vagy a nyár?) megté
vesztő hazugsága.

Visszaidézem a kiállításon sora
kozó szereplőket… és bevillannak 
ünneprontó momentumok. Felrém
lik a nagyon fiatalon fürdőző – a csa
lóka fotón mintha fejét vették volna 
– s a megemberesedett, megcsalá
dosodott Tüskés Tibor. A két idilli 
időpillanat közé férkőzik a Jelenkor 
legendás korszaka, Tüskés csalha
tatlan minőségérzéke, főszerkesztői 
fogékonysága (1959–1964), majd le
váltása, hiszen közli Kassák Lajost, 
akit „kultúrpolitikai okokból” nem 
engedtek ki 1960 februárjában nyílt 
párizsi tárlatára, Mészöly Miklóst, 
akinek gyanúsan egzisztencialista 
prózája veszélyt jelentett az ideoló
giai harcban, vagy Weöres Sándort, 
akit gyerekversei közé száműztek, 
Tűzkút kötetét így a párizsi Magyar 
Műhely jelentette meg. A végtelen
ségig idézhető példákat megszakítva 
eljátszom a gondolattal, vajon Aczél 
György Németh Lászlónál tett sajkodi 
látogatásáról is lapule fotó egy csalá
di album mélyén?

Koncepciózus a távolságtartás, jó
szerivel csak felmutatás, leltár a ki
állítás, melyben még az első szekció 
házigazdájáról, a mára teljesen fele
désbe merült Lipták Gáborról is vajmi 
keveset tudunk meg. A nyitó falszö
veg ugyan érinti – a Nekem a Balaton 
a Riviéra című slágerre utalva – azt 
a bezártságot, melyben a tó magyar 
tengerré magasztosul, de a hatvanas 
évek slágere és a tárlaton meg is hall
gatható, 1976ban, a nosztalgia mo
dusában született Cseh Tamásdal 
is a nosztalgia „betegségét” terjesz
ti. Rakovszky Zsuzsa Fortepan című 
kötetében figyelmeztet: „A nyári dal 
gyorsan lecseng, az éden / megter
mi végül a tapasztalat / férges gyü
mölcsét október ködében, / örökegy
forma szürke ég alatt, / még látszik 
a józan nappali fényben, / mindaz, 
ami a kertből megmaradt: / néhány 
kiszáradt kaktusz a sarokban, / s a tu
dat: minden úgy marad, ahogy van.” 
(Négy évtized)

A nyár múlóban, a kiállítás szep
tember 16ig tekinthető meg.

Szilágyi zSófia Júlia
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&Antik
Kortárs

A hazai műkereskedelem vezető 
műtárgyhirdetési weboldala

www.mutargy.com

Az elit tömeg
Mögöttünk van egy nyár, emlékezetes, felejthető és felejtendő események
kel. Hogy mi volt igazán fontos, majd az idő eldönti. A belföldi kulturá
lis életben az keltett nagyobb visszhangot, hogy egy publicista ocsmány 
pocskondiázások sorozatával kívánt betörni a köztudatba. Még nem tudja, 
hogy ezzel beskatulyázta saját magát, és az összes mocsok rajta marad éle
te végéig. A szappanopera főtrágárjaként elhíresült színészre hiába osztják 
Hamlet szerepét, senki sem vesz jegyet az előadásra. Az alaptalan rágal
mak megzavarhatják a közvéleményt, megtéveszthetnek döntéshozókat, 
de semmilyen döntés sem teszi igazzá azt, ami valótlan.

Ennek a történetnek egyetlen vonatkozása érdemel további figyelmet: 
az a tévedésen alapuló elképzelés, hogy az elitkultúra előzetes tanulmá
nyok nélkül érthető és fogyasztható. Márpedig aki nem tud rendesen 
olvasni, az hiába betűzgeti a verset. Aki nem foglalkozott legalább egy 
keveset a vizuális kultúrával, az hiába nézi a képet, legfeljebb csak talál
gathatja, ábrázole valamit vagy sem. Még a tömegkultúra fogyasztásához 
is szükség van előzetes ismeretekre. Az elitkultúra fogyasztása pedig sok 
munkát és sok időt igényel, ezért intézményei egyre inkább a populáris 
kultúra eszközeivel igyekeznek felébreszteni a tömegekben a kíváncsisá
got és az érdeklődést.

Az elitkultúra intézményei viszont egzotikus és rejtélyes helyként buk
kannak fel a populáris kultúra különféle műfajaiban. A Louvre például 
a Belfegorfilmeken kívül a Da Vincikód helyszíne is volt, ami hatalmas lá
togatószámnövekedést hozott a világ leglátogatottabb múzeuma számára. 
Jóval nagyobb lehet az átfedés a filmkedvelők és a múzeumlátogatók cso
portja között, mint az afroamerikai popzene rajongói és a múzeumjárók 
esetében, de az utóbbi közös halmaz is sokat növekedett a nyáron. Beyoncé 
és JayZ Louvreban forgatott klipjét csak az első nap hétmillióan nézték 
meg a YouTubeon. A múzeum gyorsan speciális vezetéseket indított, hogy 
a klipben szereplő 17 (!) művet megtekinthessék az érdeklődők.

A celebvilág és a régi mesterek kapcsolata is erősödött a nyáron a 
Sotheby’s és Victoria Beckham megállapodása révén: az egykori popsztár 
az aukciósház július 4i árverésének anyagából 16 portrét választott ki, 
amelyeket saját divatmárkájának üzletében mutatott be a vevőkörének. 
A kínálatban olyan nevek voltak, mint Cranach vagy Rubens – őket erősí
tette (?) Victoria Beckham.

Olyan folyamatnak lehetünk tehát tanúi, amelyben az elitkultúra egé
szen sajátos módon válik divatossá, de ez a trend kikerülhetetlenül magá
val hozza az értés igényét. Mármint ott, ahol akarnak érteni.

CSók: iStván

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Távlati hatás

Nemes Nagy Ágnes

Juhász Ferenc

Illyés Gyula

Szabó Lőrinc
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Kiállítás – Hír

Ritkán találkozni annyira pragma
tikus címmel, mint a Johannesburgi 
Művészeti Galéria kollekciójából ren
dezett, bő másfél évszázadot felölelő 
kiállításé. A Debrecenben bemutatott 
több mint ötven képből álló tárlat szó 
szerint betartja, amit ígér: noha Mo
net, Degas, Cézanne, Van Gogh, Mo
digliani, Matisse, Picasso, Warhol, 
Lichtenstein és Francis Bacon alkotá
saival nagyokat ugrik időben és tér
ben, elnagyolva beszél stílusokról, 
korszakokról és technikákról, kétség
kívül ad némi benyomást az európai 
művészettörténet egyik legjelentő
sebb korszakáról – a preraffaelitáktól 
a posztmodernig.

A Lady Florence Phillips által férje 
délafrikai bányavállalatainak nyere
ségéből megalapozott műgyűjtemény 
főképp az impresszionistákra, illet
ve az előfutáraikként számontartott 
vagy az őket valamely irányban kö
vető művészekre épül. A kiállításon 
ezek is vannak a legnagyobb súllyal 
jelen. Kulcsművek kevésbé, de a leg
jellemzőbbek annál inkább. Előbbi
ekhez tartozik Dante Gabriel Rosetti 
Regina Cordium (Szívek királynője, 
1860) című képe, amely a festő fele
ségét és legfőbb múzsáját, Elisabeth 
Siddalt reneszánsz ikonográfiai ha

gyományokra utaló, arany hátterű, 
játékkártyákra emlékeztető beállí
tásban ábrázolja; utóbbiakhoz a fran
cia tájképfestészet egyik legnagyobb 
mestere, JeanBaptisteCamille Co
rot Tájkép (1869) című alkotása. A le
heletfinoman megfestett, kis mére
tű vászon a festő stílusának lényegi 
elemeit vonultatja fel: a képsíkot ura
ló fenséges természetet és a tájba ol
vadó, alig észrevehetően megbúvó, 
apró ecsetvonásnyi gesztussal felvitt 
embert.

A tárlat egy része – önálló egységet 
képezve – grafikai műfajokat mutat 
be a legjelentősebb alkotóktól. Picas
so litográfiáit, Modigliani egy letisz
tult vonalrajzát, Matissenyomatokat, 
két Whistlerrézkarcot és egy, szinte 
a Dickensregények figuráit megele
venítő bravúros szénrajzot Van Gogh
tól (Idős férfi portréja, 1881–1883). 
A korszakra jellemző zsánerműfajok, 
a tengerparti vagy a Párizs környéki, 
vidéki tájképek, a vitorlás hajók lát
képei is elég nagy szeletét képezik 
a kiállításnak. Gustave Courbet meg
kapóan szép festményén, az Étretat 
szikláin (1869) szinte harapható a sós 

levegő, amint az erős szélben a mű 
nézője irányába csavarodik a par
ton álló hajók vitorlavászna. Johan 
Barthold Jongkindtól A Scheldt torko
lata (1854) a nagy múltra visszatekin
tő németalföldi tengeri jeleneteket 
idézi, jóval oldottabb festői megoldá
sokkal; Eugène Boudin három kedé
lyes hangulatú vitorlásképe színtiszta 
plein air festészet.

E munkákon jól látszik a korszak 
festőinek kényszerűségből adódó 
próbálkozása, hogy lépést tartsanak 
az 1870es évekre ugrásszerű fejlő
désnek indult fotográfiával – mely 
„szorítás” lényegében életre hívta 
az impresszionizmust. A mechani
kus képkészítéssel szemben pozíciót 
kereső festők a piktúra különleges tu
lajdonságainak hangsúlyozása érde
kében felerősítették a színek és a tak
tilis, szenzuális értékek jelentőségét, 
miközben véletlenszerű kompozíciós 
megoldásaikkal és a mozgás megraga
dásának igényével alapvető jegyeket 
emeltek át a fotográfiából. Bár a mai 
néző számára e törekvések jóformán 
unásig ismertek, mégis megdöbben
tő látni, hogy Alfred Sisley például 
a borongós őszi veneuxi folyópartot 
a legközönségesebb rózsaszínnel és 
annak különféle árnyalataival festet

te meg (Folyópart Veneuxnél, 1881). 
De nem kevésbé érdekes megfigyel
ni, hogy a spontaneitás látszatát kelt
ve a festők néhol mennyire kiszámí
tottan, direkt attraktív helyszín és 
témaválasztással igyekeztek jobban 
megfelelni a nézői elvárásoknak.

A pointillizmus képviselői közül 
Paul Signac Rochelle (1912) című 
képe – akár közelről, akár távolról 
nézzük – nem jelent nagy meglepe
tést, az viszont igen, hogy másik ki
állított műve, az 1922es Csónakok 
Locmalónál című akvarell micso
da lendületes, virtuóz rajzkészséget 
árul el. Összevetve a kettőt legalább
is elgondolkodtató, hogy az erede
tileg építésznek tanult, a politikai 
anarchizmust támogató, szabadgon
dolkodó festő épp az erőteljesen kon
cepciózus, gyakorlati megvalósítás 
tekintetében meglehetősen kötött, 
monoton festészetben találta meg 
a saját stílusát.

Látunk még egy késői Cézanne
litográfiát, plasztikus aktjelenettel 
a tájban, háttérben a SainteVictoire 
hegye nehezedik. És két dekoratív 
Vuillardművet. Mindegyik remek 

példája annak, hogy az impresszio
nizmustól eltávolodó alkotók egy
re inkább az absztrakció irányába 
tett lépéseikkel különféle utakat ve
títettek előre. A formákban elsősor
ban háromdimenziós tömegeket látó 
Cézanne a későbbi konstruktivis
ta irányzatoknak mutatott utat, míg 
a főképp síkszerű, színfoltokra épü
lő, a dolgok leegyszerűsített mintáza
tát kereső Nabiscsoporthoz tartozó 
Vuillard a szecessziót előlegezte meg.

Ezek az összefüggések – a falszö
vegek sűrű magyarázatai ellenére – 
kevésbé derülnek ki a kiállított mű
vekből, ahogyan a későbbiekben 
az avantgárd és a posztmodern köz
tiek is, mert itt már akkorákat ugrik 
az egyébként kronologikus rendben 
haladó tárlat, hogy az nyomon követ
hetetlen. Az orosz avantgárdot kép
viselni hivatott Ossip Zadkine egy 
kubista képe (Három meztelen nő, 
1925), valamint André Derain két 
festménye, a Dáliák (é. n.) és a Vörös 
hajú lány portréja (1928) már nem 
elegendő arra, hogy a néző benyo
mást szerezzen ezekről az irányza
tokról. Ahogy a kiállítás utolsó ké
peit jelentő XX. századi délafrikai 
művészek, Maggie Laubser, Maude 
Sumner, Selby Mvusi, de főképp 
George Pemba fantasztikus afrikai 
társadalmi szatírái is alig engednek 
rálátást a saját téridő koordinátáikra, 
Andy Warhol 1980as, Joseph Beuys
portrékból álló triptichonja vagy Roy 
Lichtenstein és Francis Bacon egy
egy műve meg aztán végképp nem.

Noha egyszerűnek tűnik átvenni 
egy távoli ország kvalitásos művekkel 
rendelkező, egy bizonyos tekintetben 
eléggé koherens – nyilvánvaló gyűj
tői szempontokat is tükröző – kollek
cióját, maga a mód, amely átfogóan, 
történeti rendbe ágyazva próbálja be
mutatni a rendelkezésre álló anyagot, 
nehézkessé teszi a kiállítást. Ugyanis 
ez a gyűjtemény erre nem egészen al
kalmas, mert nem kronologikus ívet 
átfogó műtárgyegyüttesről van szó, 
hanem töredékes, valamiből többet, 
másból szinte alig valamit megmutat
ni képes művek összességéről.

A kiállítás készítői nem ígértek 
zsákbamacskát, és ez rendjén is van 
így, ám egy ilyen esetben talán épp 
az lett volna kézenfekvő, hogy ne 
a nagy egészre, hanem a részletekre 
kerüljön át a hangsúly: eredeti néző
pontok kiválasztására, a mellékesnek 
tűnő, de annál izgalmasabb elemek 
megvilágítására, hogy a művek ma
guk, ne pedig a korszakok, stílus
irányzatok, törekvések sokszor átlát
hatatlan szövedéke kerüljön előtérbe. 
(Megtekinthető szeptember 23-ig.)

Márton zSófia ESztEr

MODEM, Debrecen

Impressziók

Alfred Sisley: Folyópart Veneux-nél, 1881
olaj, vászon, 59×79 cm
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Edgar Hilaire Degas: Két táncos, 1898
pasztell, 32,7×48 cm

Újra felállítják a berlini falat
Októberben négy héten át a Berlint egykor kettéosztó fal újraépített másán 
belül, mintegy 600 ezer négyzetméteres területen sétálhatnak a járókelők. 
Az építmény 900 darab 3,20 méter magasságú betonelemből áll majd, a fallal 
határolt területre csak interneten megrendelt vízummal lehet belépni, amely
nek érvényessége két órától a projekt teljes időtartamáig tart, az ára pedig 
15–45 euró lesz. A Berlini Ünnepi Játékok rendezvényének 6,6 millió eurós 
költségvetését Szergej Adonyev orosz vállalkozó londoni székhelyű Phenomen 
Trust nevű alapítványa biztosítja. 

Eltávolított Erdogan
Egy hétig sem állhatott felállításának helyén, Wiesbaden központi terén Recep 
Tayyip Erdogan négyméteres aranyszobra. Az idei, Bad News című képzőmű
vészeti biennálé kiemelkedő eseményének szánt művészeti akció, amely a tö
rök elnök személyéről és politikájáról volt hivatott széles körű vitát provokálni, 
olyan messzemenően teljesítette célját, hogy a város vezetősége jobbnak látta, 
ha lebontatja a számos tiltakozást és utcai megmozdulást kiváltó alkotást.

Françoise Gilot – könyv és kiállítás
Velencei, indiai és szenegáli utazásai során, 1974 és 1981 között rengeteg váz
latot készített az ott látottakról és élményeiről Françoise Gilot. Az 1921ben 
született művésznek számos csatát kellett megvívnia, míg a „Picasso múzsája” 
címet levetkőzve elsőrangú, önálló alkotóként ismerték el pályatársai és a kri
tikusok. Vázlatfüzeteit most a TASCHEN három kötetben, díszdobozban adja 
ki, 5000 számozott példányban. Ezzel párhuzamosan, szeptember 7én Gilot 
utazási témájú egyéni kiállításával nyitja meg őszi évadát a Várfok Galéria.

Kurzusok mindenkinek a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
Ősztől képzőművészeti és művészettörténeti tanfolyamokkal bővíti kínálatát 
az MKE. Az előadássorozatok témái: egyházművészet, aktábrázolás a mű
vészettörténetben, vizuális kommunikáció és 3D grafika. Részletek: http://
www.mke.hu/tanfolyamok

A Műértő szeptemberi kiállításajánlója
2B Galéria / Féner Tamás: Jákob létrája, szeptember 28-ig
Esterházy-palota, Győr / Maurer Dóra: Hajtogatott idő. 

Filmretrospektív, szeptember 30-ig
Kassák Múzeum / Értelmező közösségek. Új szerzemények, 2012–2018, 

október 14-ig
Kortárs Művészeti Intézet – ICA-D, Dunaújváros / Csákány István és 

Robert Olawuyi: A holnap helye, október 20-ig
MODEM, Debrecen/ Benczúr Emese: Let it be, október 28-ig
Modern Képtár, Veszprém / Áttekintés / Monochrómia – válogatott 

művek. Lakner László, október 27-ig
Molnár Ani Galéria / Kamerák és más optikai eszközök. Waliczky 

Tamás, szeptember 29-ig
Óbudai Társaskör Galéria / Előd Ágnes: Drónos szobrok,  

szeptember 30-ig
Paksi Képtár / Prológus Alakváltozatok Képtár Sarokpontok!, 

szeptember 30-ig
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ / Garry Winogrand: Women 

Are Beautiful, szeptember 30-ig

A munkatársak javaslatainak összesítése, ábécérendben.

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 lét-
rehozását támogatta. Ez a sorozat most más eszközökkel közelít a kérdéshez: 
spekulatív, utópisztikus művészi elképzeléseket és koncepciókat hoz nyilvá-
nosságra. Az ötlet kapcsolódik Beke László 1971-es Elképzelés projektjének 
gondolatköréhez is. Beke egy elképzelés dokumentációjaként megvalósuló 
műveket kért egy gondolatban, illetve mappában „megrendezett” kiállí-
táshoz. 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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Az utóbbi pár évben több, Debrecenhez kötő
dő grafikusnak nyílt helyben tárlata, így pél
dául László Ákosnak és Szilágyi Imrének. De 
a reformáció 500. évfordulóját is grafikai pá
lyázattal és csoportos kiállítással ünnepelte 
a város. A B24 Galériában most nyíló Nyitott 
víziók kétszeresen is lokális kötődésű, hiszen 
az alkotó Ráskai Szabolcson kívül ugyancsak 
debreceni születésű a kurátor, Iberhalt Zsu
zsa, aki például a Chiharu Shiotakiállítás és 
más szentendrei blockbusterek létrejöttében 
működött közre. A mostani anyag nem szalag
címekre vadászik, noha könnyed humora és 
az ebbe burkolt, időtálló vitatémák erre is al
kalmassá tennék.

Ráskai munkássága igazolja a közhely igazsá
gát: a játék ontológiai komolyságát. Már 2006os 
diplomamunkájával, az Apollinaire menüje című 
sorozattal elnyerte a MAOE (Magyar Alkotómű
vészek Országos Egyesülete) díját. Ennek darab
jai ételköltemények ábrázolásai voltak, s már 
magukon viselték Ráskai stílusának fő eleme
it, a dadaizmust súroló, spontán asszociációkat, 
az egyszerű és egzotikus motívumok házasítá
sát, amelyek képrejtvénynek beillő kompozíció
kat eredményeznek s átütő alkotói magabiztos
sággal rendeződnek e plakatív képi világba.

Mivel előszeretettel vegyít tradicionális 
grafikai eljárásokat és stílusokat, akár a giccs 
vádjával is illethetnénk. Ráskai azonban min
dig vissza tud táncolni a szakadék széléről, 
ösztönösen adagolva a még hasznos meny
nyiséget a leíró jellegű és dramatikus részle
tekből olyannyira, hogy néha úgy érezzük, 
grafikája a napjainkban még mindig – köz
tudottan – slamasztikában lévő festészetnek 
szinte a fejére nő. A kortárs grafikában gyak
ran műfaji sajátosságnak nézett kompozíci
ós redundancia itt inverzébe csap át. Pipettá
val adagolt, esszenciális töménységű látvány 
összpontosul kis méretű képein. Középmére
tű ceruzarajzain – amelyekből a Nyitott ví
ziók koncepciója sajnos nem enged látnunk 
– szintén a leggyötrőbb lelki nyomorúságok 

válogatott repertoárja tárul fel egyegy magá
nyos, szenvedő, mégis komikus alak groteszk 
ábrázolásában.

Nem egy képzőművész oly mértékű messiás
tudat édesbús terhét cipeli, amelytől az ecse
tet is alig emelhetni. Ráskai viszont láthatóan 
a művészmesterség platóni megközelítésének 
híve. Szókratész tanításainak szorgalmas le
jegyzője démiurgoszelméletével nagy hatást 
gyakorolt a későbbi keresztény vallásfilozófu
sok impozáns sorára, köztük órigenészre és 
Szent Ágostonra. Ezért a platóni művészatti

tűd mentén talán nem teljesen meddő képzet
társítás Ráskai kiállításában a mértékletesség 
sarkalatos erényét felismerni. Annyit markol, 
amennyit fogni tud – azzal együtt, hogy a raj
zosság mibenlétét, alkalmazhatóságának ha
tárait három dimenzióba transzponálva is 
vizsgálja.

Az erre a kiállításra készült, Egobalansz 
című installáció a művész fejét kaptafául 
vevő papírfejek egymásra halmozott, légies 
tömege. Bár a cím más értelmezést sugalmaz, 
a szemlélőre azonnal rátelepszik az érzet, 
hogy a fejkupac nem más, mint aposztrofált 
gyehenna. Ha tartós anyagból készült volna, 
megállná a helyét bármely, holokausztem
lékműre kiírt pályázaton. Az eredetileg szán
dékolt, általános önvizsgálati kérdéseknek 
teret adó alkotás – e puritán, egyetlen kéz
mozdulattal elpusztítható építmény – végső 
soron a tágan értelmezett grafika egy lehet
séges utolsó, evolúciós állomásának tekint
hető. De a fent említett Szent Ágoston gran
diózus fohásza, a Vallomások egyik passzusa 
is segítségünkre lehet e mű maradéktalan 
feldolgozásában. Az egyes fordítások ugyan 
másmás szavakkal ragadják meg, de gyak
ran „vázahasonlatként” hivatkozunk Ágos
ton töprengésére a világnak, a dolgoknak, 
a léleknek Istenhez való viszonyáról. Vajon 
ezek tartóedényül szolgálnake Istennek, és 
befogadjáke őt, vagy ellenkezőleg, Isten az, 
aki összetartja a világ jelenségeit? És ha igen, 
milyen mértékben van bennük jelen: egészen 
vagy részekként? Ez a dilemma emlékeztet 
Ráskainak a vonalhoz fűződő viszonyára, 
amelyet az Egobalanszban is megfogalmaz. 
Hogyan függ össze a papírszalag által megtes
tesített vonal, és az a forma, amelyet leír? Me

lyik konstituálja a másikat? Hiszen a felvett 
forma nélkül a papírszalagnak nincs grafikai 
minősége (vagy csak csekély).

De szerencsére nem egyenesen a bölcsészet
tudományok magaslataiba kormányoz minket 
a Nyitott víziók. Ahogy a norvég futballista 
Gunnar Solskjaer beceneve, sejthető okokból, 
a „babaarcú orgyilkos” volt, Ráskai is orvul 
támad. Munkái először megmosolyogtatnak, 
nem látszanak másnak, mint egy sor képi bon 
motnak, aztán feltűnik agyafúrt felépítésük, 
s végül egyetlen képen annyit gondolkodunk, 
mint másutt esetleg az összes kiállított művön 
együttvéve sem. Megérdemli, hogy Debrece
nig menjünk érte. (Megtekinthető szeptember 
14-től október 27-ig.)

kozák zSuzSka

MEG NEM VALÓSULT MŰVEK 2018 Khoór Lilla – Rajz, installáció terv (2010) 

B24 Galéria, Debrecen

Nyitott víziók

Ráskai Szabolcs: Humanoplantus IV., 2017–2018
linóleummetszet, vegyes technika, merített papír, 32×43 cm

Ráskai Szabolcs: Jellem-tupír No. 9., 2015–2016 
színes ceruza, papír, 15,5×10,5 cm
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Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Budapest

A szenvedély képei
Garry Winogrand munkáival a legen
dássá vált, 1985ben kiadott Ameri
can Images albumban találkoztam 
először. Szembeszökően mások vol
tak, mint kortársai képei, mert mind 
mozgalmas, spontán, és sokszor em
berekkel zsúfolt.

Fotográfiai munkásságát szabad
úszó sajtófotósként és reklámfotós
ként kezdte, majd az utca vált elsőd
leges terepévé, egészen 1984ben, 
hirtelen bekövetkezett haláláig. 56 
éves korára máig teljesen föl nem 
dolgozott hagyatékot, hatalmas 
életművet és jellegzetes, fölismerhe
tő stílust hagyott maga után. Túlzás 
lenne kijelenteni, hogy az amerikai 
fotótörténetben nincsenek előzmé
nyei (Robert Frank, Helen Levitt, 
Dan Weiner, Louis Faurer), illetve 
hasonló kortársai (William Klein, 
Leonard Freed, Lee Friedlander), 
de az a szenvedélyes képkészítés, 
amellyel élete végéig dolgozott, 
mindenképp egyedivé teszi. Mintha 
az élete minden mozzanatát a fény

képpé alakítani akarás irányította 
volna, napi szinten is fölfoghatatlan 
számú filmkockát exponált, talán 
hogy egyetlen pillanatot se szalasz
szon el a múló időből. Akik látták 
dolgozni, gyorsnaszádhoz hasonlí
tották: mindig fölismerte az illanó 
pillanatban rejlő különösséget és 
megörökítendőt. Jól illenek rá And
ré Bazin szavai A fénykép ontológi
ája című írásból: „Ha tehát mester
ségesen konzerváljuk a létezés testi 
látszatát, ki tudjuk ragadni az idő 
múlásának folyamatából, és megóv
juk az élet számára.”

Egész életműve a  fényképezés 
létrejöttének és egyik alapvető ösz
szetevőjének bizonyítéka: képek
ben megragadni a mulandót. Nem 
számít, hogy az ünnepélyes vagy 
sem, banális vagy fölemelő, ellesett 
vagy provokatívan jelen levő, utcán 
vagy bálteremben zajlik. Mindenhol 
mindennek és mindenkinek fény
képpé kell válnia, különben elillan, 
és abban az adott időszeletben, he
lyen és helyzetben soha többé nem 
lesz már látható.

A kívülálló számára Winogrand 
életműve őrületig felfokozott kép
halmozásnak tűnik, de mesteri 
benne, hogy a nagy sietségben is 
izgalmas, valódi fotográfiai képek 
tíz ezrei születtek meg. Jól mutatja 
állandó harcát az idővel, hogy halá
lakor 2500 elő sem hívott filmet és 

6500 előhívott, de föl nem dolgozott 
filmtekercset, valamint 3000 válo
gatásra előkészített kontaktot ha
gyott maga után. Belegondoltak? El
képesztő számú munkái egy részét 

nem is látta, mert a 2500 elő nem 
hívott tekercs 2500×36 képkockát, 
azaz 90 ezer fotót jelent.

Ha valaki ezek után úgy véli, hogy 
ez nem műtárgyszintű fényképe
zés, hát téved! Winogrand szeren
csésnek mondhatja magát, mert már 
indulásakor, 27 évesen olyan jelen

tős bemutatón szerepeltek munkái, 
mint a New Yorki modern művé
szeti múzeum által 1955ben rende
zett legendás, fotótörténeti jelentő
ségű Family of Man című kiállítás. 

A MoMA fotográfiai gyűjteményé
nek kurátorai (Edward Steichen, 
John Szarkowski) értékelték, rend
szeresen bemutatták és gyűjtötték 
képeit. Jelenleg is a Fraenkel Gallery 
(San Francisco) képviseli; máig rend
szeresen föltűnik a Christie’s auk
cióin, és magángyűjtőknél talál gaz
dára.

A nők gyönyörűek című budapes
ti válogatás Lola Garrido kollekciójá
ból került ki (hazai kurátora Csizek 
Gabriella). Ekkora életműből sokfé
le szempont alapján, könnyűszer
rel lehet különböző összeállításo
kat készíteni, ez bevett gyakorlat. 
Jelen esetben a művész életében 
rendezett képekről van szó, mert 
a kiállítással azonos című albuma 
1975ben jelent meg. Jó nézni eze
ket a nőket ábrázoló fényképeket, de 
nemcsak a női szépség, hanem a vi
talitás és a sugárzó életöröm okán 
is, amit Winogrand átvisz a képeibe. 
A nőalakok a társadalom különböző 
szegmenseiből tűnnek föl, és az az 
érzésem, hogy néhol eredetileg nem 
is ők voltak a felvételek főszereplői, 
mert a leglehetetlenebb „sokszerep
lős” szituációkban és helyszíneken 
jelennek meg, vagy egyedül, „beszo
rítva” egy liftbe (páternoszterbe?). 
Tősgyökeres urbánus helyek ezek, 
még akkor is, ha a jelenet egy park
ban játszódik: New York és lakói – 
mindenkor, mindenhol. Ráismerni 
a város fényeire, és aki már járt ott, 
tudja, hogy ilyen élesen, fényárnyé
kosan adja magát nappal a „Nagy 
Alma”, és az esti fények is elégséges 
világítást adnak annak, amit a foto
gráfus rögzíteni szeretne.

Nem tudom, hogy előírt kívána
lom volte a kiállítás ilyen elrende
zése (bérelhető bemutatók eseté
ben előfordul), de kiválóan sikerült. 
A Capa Központ termeiben a klasszi
kus, lineáris sort „véletlenszerűen” 
elszórt fotók követik, és ez a néző
ben – jól illeszkedve a képek vilá
gához – az esetlegesség érzetét kel
ti. A látogató készüljön fel arra, hogy 
sűrű szövetű anyaggal – és néhány 
óriásira húzott felvétellel – találko
zik. A termeken, ha akarja, átfut
hat fél óra alatt, de ha elkalandozik 
az apró részleteken, akkor akár egy 
fél napot is eltölthet ott, nem pusz

tán a nők, hanem a fényképezés 
iránti szenvedélyt is leolvasva a mű
vekről. (Megtekinthető szeptember 
30-ig.)

Barta zSolt PétEr

Veszprémbe mindig érdemes jönni! Nemcsak azért, mert jó hely, hanem 
mert a vár a kortárs képzőművészetnek is masszív bástyája. A rajta végig
vezető Vár utca bal oldalán a Művészetek Háza hat kiállítótere található, 
amelyek mindig kortárs ínyencségeket kínálnak. Így van ez most is: a Vass
gyűjtemény mellett a Dubniczaypalotába hosszabb távra beköltözött Iro
kézgyűjtemény válogatása látható, amely történeti metszetet ad a „kortárs” 
tág fogalmából, és ezt egy kőkemény neoavantgárd szekcióval spékeli meg. 
Tekintsünk most végig az időszaki kiállításokon!

Lakner-monokrómok
Első állomásunk a Vár utcában a Vassgyűjtemény, Lakner László ka ma ra
kiállításával. Az Áttekintés/Monochromia című tárlat adja magát, hogy 
a gyűjtemény nyúlványaként nézzen rá az ember, hisz a kollekcióban fellel
hető hazai nagy nevek között Lakner is jelen van. Tehát éppenséggel jól illik 

a gyűjteményhez – de egy másik tér talán 
nagyobb autonómiát adott volna a kiállí
tásnak. Lakner 44 éve él és dolgozik Ber
linben. Tekintélyes, gazdag és változatos 
életművét bemutatni nem kis vállalkozás 
lenne. A Művészetek Háza kurátorai ezért 
Lakner művészetének egyetlen vonulatát, 
monokróm festészetét mutatják be, ráadá
sul a tárlatot egységbe foglalja a művek 
motivikus rétege. A konceptuális, társa
dalmi és filozófiai irányultságú művész le
csupaszított, érzéki munkákkal van jelen 
a kiállításon. Az ábrázolás ilyen formájú 
redukciója a festészet kérdésfeltevését 
önmaga megvalósulása és anyagisága felé 
irányítja: a festészet célja a pigmentanyag, 
a szín és a mozdulat viszonyában jelenik 

meg. Lakner monokróm színfelületei a festésaktus meditatív állapotának 
és lírai értelmezésének terei. Vásznain narratív szisztémába rendeződnek 
a vonalak és a metszéspontjaik által létrejövő hálózatok, rácsszerkezetek. 
A vonalakra azonban nem tekinthetünk a képtől izolálható elemekként, mi
vel tektonikusan függnek össze a festékanyaggal, a monokrómiában rejlő 
érzéki ritmikusságot jelenítik meg. Az ismétlődő vonalstruktúrák a kifejezés, 
az artikuláció szintjeinek narratíváivá válnak: a szabályos és a geometrizáló 
metszéspontokat létrehozó mintáktól az írásszerűen egymásba hurkolódó 
vonalakig, a pszeudoírás mintázatáig. (Megtekinthető október 27-ig.)

Fiatal fotográfusok
A következő állomás a Vassgyűjteménytől alig pár méterre található 
Csikász Galéria. A Fototaxis című kiállítás a kortárs fiatal fotográfusszcéna 
friss anyagából válogat. A 13 művész munkái számos különböző felfogásból 
táplálkoznak, mégis jól megférnek egymás mellett. Igazán tömör, kompakt 
válogatás; heterogenitása és mégis koherens volta a rendezés sikere. Egyedü
li hibája, hogy csak ízelítőt ad, és néhány művész esetében szűkösnek tűnik 
a neki jutó falterjedelem. A tárlat absztrakt munkákkal indít. Absztrakció 
és redukció, valamint transzmutáció végletei felé törekszik Dobokay Máté, 
akinek két képe a használhatóság küszöbére csupaszított apparátussal szü
letett. Ezek mellett helyezkednek el az üressé tisztított kép porcelánszerű 
fotópapírreliefjei, amelyek műfaji léptékváltást hajtanak végre a fotóki
állításon. Szántó Lilla miniatűrjein – amelyek az okostelefonok kijelzőin 
az érintések, simogatások, gesztusok nyomait örökítik meg – a technika 
erotizálásának világméretű, reflektálatlan jelenségét érhetjük tetten. Csak
úgy, mint Pomsár Miklós esetében, aki szenzorok képpé alakított adathal
mazának segítségével a mindennapi élet színtereinek mozdulatsoraival teszi 
ugyanezt. Bíró Dávid konstruktivista optikai tréfákkal és paradoxonokkal 
van jelen, Klenyánszki Csilla pedig a nők nemi szerepe mellett a tárgyiasítás 
és a fotótárgyak mellérendelő ábrázolásával billent át a társadalmi témájú és 
szociografikus sorozatok felé, amelyeket változatos és kiváló összeállítások 
dolgoznak fel – például Kaszás Tamás Miskolci Elvis, Sivák Zsófi Józsiék és 
Zellei Boglárka Éva Egészen más című sorozata. Az összeállítást Bakonyi 
Bence munkái teszik teljessé; az ázsiai nagyvárosok képei ember nélküli 
terekként, kiüresedett geometrikus kaptárakként a kiállítást indító abszt
rakció felé ívelnek. (Megtekinthető október 30-ig.)

Élet az exobolygókon
A Művészetek Háza Goldilocks Zone című pályázati kiállítása a Várgalériá
ban tekinthető meg. A „goldilocks zone” – az űrkutatás egyik ágazatának 
terminusa – olyan, idegen csillagok körül keringő planétákat, exobolygókat 
jelöl, amelyek alkalmasak lehetnek az általunk ismert élet kialakulására. A tá
voli, alternatív világokon tenyésző élet gondolatára reflektáló pályaművek 
válogatott arzenálját tekinthetjük meg a Dubniczaypalotában az említett 
Irokézgyűjtemény és a Family Art című, karcos punkkiállítás tőszomszédsá
gában. A heterogén tárlaton mennyiségi és minőségi értelemben is központot 
teremtenek Karácsonyi László objektjei. Nem mintha a többi alkotás silányabb 
lenne, hanem mert esetében a téma végtelen térbeli és egyéb távolságát a ke
resetlen játékossággal megalkotott tárgyak konkrétsága a befogadói tapasz
talatban szintézisbe hozza. Erős vonulatot alkotnak az iménti megközelítés 
ellentétét képező, a természetes érzékelés számára értelmetlen adatmasszák
ból és komputációs modellekből származó absztrakt, technikai képalkotással 
operáló munkák, mint például Farkas Imre, Nagy Barbara vagy Lichner Barba
ra és Lisányi Endre közös projektje. És nem hiányozhat az irónia és az abszurd: 
például Hecker Péter, Boros Viola és Bánkúti Gergő munkái bizonyítják, hogy 
az emberi lét mélységesen groteszk volta átlép minden tudományon és fan
tasztikumon. (Megtekinthető október 30-ig.)

KOVÁCS ALEX

vallástörténész, esztéta, 
kiállításrendező, Vaszary Galéria

Garry Winogrand: New York, 1965
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Garry Winogrand: Évfordulós gála, 1969

Garry Winogrand: Museum of Modern Art, New York, 1969
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Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr

A hajtogatott idő nyomában
A magyar avantgárd 1960as évek ele
jén induló alkotói között vannak né
hányan, akiknek tevékenysége rész
ben sokoldalú, részben folyamatosan 
megújulókísérletező mivolta miatt 
nehezen sorolható egyetlen törek
vés vagy stílus égisze alá. E generáció 
egyik legjelentősebb és legerőteljeseb
ben experimentáliskutató típusú mű
vésze Maurer Dóra. Nagy ívű szakmai 
oeuvreje egyik izgalmas szegmensé
nek, filmjeinek retrospektívjét mutat
ja be a győri Rómer Flóris Művészeti 
és Történeti Múzeum. Az átgondol

tan egybefűzött, szépen tálalt és jól 
kommunikált kiállítási anyag Prosek 
Zoltán kurátori munkáját dicséri. Üd
vözlendő és folytatásra biztató a győri 
intézmény igazgatójának, Grászli Ber
nadettnek azon szándéka is, hogy a je
len és a közelmúlt legfontosabb hazai 
alkotóit a múzeum közönsége számá
ra felfedezze, vagy segítsen újra felfe
dezni.

Maurer Dóra és alkotónemzedéke 
számára – különösen egy olyan idő
szakban, amikor Magyarországon 
minden progresszív megnyilvánu
lás a művész mint autonóm és szabad 
egyén önmeghatározása is volt – a kí
sérleti művészeti tevékenység egyfaj
ta (vagy többfajta) többlettartalom
mal bírt. Kísérleti filmeket, egyáltalán 
kísérleti képzőművészetet csinálni 
a hetvenes–nyolcvanas években el
kötelezett avantgárd cselekedet volt: 
erős törekvés művészeti alapkérdések 
újrafeltevésére. Olyasmikre, hogy mi 
a film, mi a kép, mi a mozgó kép, mi
ként ragadható meg, megragadhatóe 
az idő a filmmel? A kísérletezés pe
dig a szó bibliai értelmében gyerme
ki attitűd is  – „Ha nem lesztek olya
nok, mint a gyermekek, nem mentek 
be az Isten országába” (Mt 18,3) –, 
az anyagokra, önmagunkra, a világ
ra történő folyamatos rákérdezés és rá
csodálkozás. Ugyanakkor – másként 
fogalmazva – a film az idő minősé
geinek vallatása, a múló Kronoszban 
a Kairosz, a pillanat megragadásának 
kísérlete is. Szerencsére úgy alakult, 
hogy tavaly Maurer munkásságának 
legkorábbra visszanyúló szakaszából, 
grafikai műveiből láthattunk kiállítást 
a Barcsay Teremben (MKE); a Nyom
hagyás/Nyomtatás című tárlat ugyan
is nemcsak a művész lenyűgöző tech
nikai és formai elmélyültségéről, 
hanem egyegy témát intenzíven kö

rüljáró, kísérletező, kutató – a grafi
kára mint médiumra rákérdező – al
katáról, intermediális szemléletéről is 
tanúskodott. Részben e szellemi gyö
kerekből táplálkoztak filmjei is.

A győri kiállítás tehát Maurer művé
szetének második, de több évtizedre 
kiterjedő, egyes filmekkel a közelmúl
tig nyúló fontos időszakát mutatja be. 
A tárlatcím – Hajtogatott idő – nagyon 
jó, mert nyelvünk gazdagságának kö
szönhetően az életmű több jelentésré
tegét is megnyitja, hiszen a hajtogatás 
nemcsak egy – az idő és a film fogal

mára áttételesen, szimbolikusan értel
mezendő – manuális, többdimenziós 
tevékenységre utal, hanem archivá
lásra, elrejtésrefeltárásra, szellemi
vizuá lis ki és becsomagolásra és az is
métlődésre (lásd mantrák) is.

Maurer filmjeinek kísérleti jel
lege mellett egyik fontos ismérve 
az állóképből kiinduló, rendszer
kereső és teremtő törekvés, az el
tolódás, a struktúratematizálás és 
a minimálkülönbségek középpontba 
állítása. Ahogy Beke László fogalma
zott: „a film e tekintetben nem más, 
mint a kontinuitás megjelenése a kép

zőművészeti eltolódások statikus fázi
sai között” (Filmkultúra, 1984/3).

A győri kiállításon bemutatott fil
mek jelentős részének megvalósu
lásában szerepet vállaló Balázs Béla 
Stúdió filmnyelvi sorozata a hat
vanas–hetvenes években éppen 
az iménti pillérekre épülő filmek 

megszületése érdekében jött létre. 
Abból a meggyőződésből, hogy a ze
néhez hasonlóan a film is egy nyelv, 
mellyel sajátosan filmszerű vagy ze
nei gondolatokat, kérdésfeltevéseket 
lehet megfogalmazni (Peternák Mik
lós: Cogitoergosumus / A filmkép 
és a filmi gondolkodás Maurer Dóra 
művészetében, a kiállítás katalógusá
ban). Alapmotívumok ismétlése, bő
vítése és variálása révén a Megtanult 
önkéntelen mozgások című 1973as 
filmetűd zenei jelenségekkel hozha
tó kapcsolatba. Hasonló gondolatiság 
áll egy variábilis sorrendű fotósoro
zat, a Megfordítható és felcserélhe
tő mozgásfázisok (1972) rendező és 
értelmezési elvei nek hátterében: 
az állóképek eltérő sorrendű egymás 
mellé helyezéséből eltérő olvasatok 
adódnak, a narratívák így a nézőben 
alakulnak ki. A Tanulmány minimá
lis mozgásokról (1972) című soro
zatokban is tetten érhető a koncep
tuális szemlélet, a kiszámíthatóság 
kérdése, a rendszerezés elve, hiszen 
minden képsort szöveges jegyzetek 
és mozgásfázisrajzok egészítenek ki. 
A Hét elforgatás című fotómunka egy 
önarckép 45°kal többször elforgatva, 
újraexponálva, így az előző darabo
kat mindig tartalmazó képspirált és 
képsort kapunk, melynek algoritmu
sa a Fibonaccisorozatéhoz is hasonló.

Maurer Dóra fotós, filmes tevékeny
ségében jellegzetes, visszatérő metó
dus a szenvtelenség, egyegy téma 
dokumentarista, látszólag kívülről 
történő szemlélése. Módszerével hi
ánypótló műveket hoz létre. Nézetek 
1. című, művészettörténészekkel ké
szült riportfilmje a magyar művészet 
1960–1984 közötti változásait eleve
níti fel és értelmezi, a belső (állami) 
gátló és a külső (nemzetközi környe
zet) ösztönző körülmények taglalá
sával. A rekonstruálhatóság és antro
pológiaimítoszteremtő abszurditás 
felvetéseit kritizáló Keressük Dózsát 
című, 1973as grafikai munkájának 
ironikus hangvételét a hivatalos bírá
lók nem értékelték, így kizsűrizték.

Egyik fő műve, a Timing (Időmé
rés) a képzőművészeti film műfajá
nak legtisztább alkotásai közé tar
tozik. Témája egy lepedő sokszoros 
félbehajtogatásának konceptuális do
kumentálása, mely sajátosan lépték
váltó, azaz idő és felületfelosztó, újra
elosztó elvek mentén és módszerekkel 
hoz létre metaforikus művet. Terjedel
mi okokból csak említem a tárlat töb
bi, nyolcvanas–kilencvenes években 
készült filmjét, ilyen – többek közt – 
a Fotószekvenciák, az InterImages, 
a Rajzolás kamerával vagy a Nem lát
ni a végét.

Bár a győri tárlatcím értelmezései 
fent már nagyjából kimeríttettek, ne 
tekintsük véletlennek a cikk címének 
prousti áthallását: a francia író mun
kásságára nagy hatást gyakorló Hen
ri Bergson ugyanis hasonló felfogásra 
építette elméletét, mint amely proble
matika Maurert foglalkoztatja – hogy 
a folyamatosan áramló időt csak az in
tuíció képes megragadni. Reményked
jünk tehát abban, hogy a győri múze
um sorozatának lesz folytatása, és bár 
inkább a szakmát, mint a nagyközön
séget megszólító tárlatot és műfajt lá
tunk, közben megbizonyosodhatunk 
róla, hogy Maurer Dóra időlenyoma
tai újrahajtogatásának van értelme. 
(Megtekinthető szeptember 30-ig.)

tolnay iMrE

Az iparművészeti társulat közgyűlésén Bárczy István megszívlelendő be
szédet tartott, melyben kikelt a külföldieskedéssel szemben. A társadalom 
minden rétegét átható oktalan vonzódás és a hazai termeléssel szembeni bi
zalmatlanság mérhetetlen károkat okoz művészeti és gazdasági érdekeink
nek. Az egészséges magyar sovinizmus és erős nemzeti érzés hiánya éppen 
a magasabb társadalmi osztályoknál hiányzik leginkább, holott az elhivatott 
és tehetős köröknek kellene leginkább istápolniuk a magyar kultúrát. Az il
letékes kamaráknak és egyesületeknek oda kell hatniuk, hogy a közönséget 
a hazai ipar és művészet következetes pártolására serkentsék, mely a biztos 
előrehaladás útjára visz.

Francia mesterek
Példátlanul értékes és magas színvonalú kiállításon mutatja be a múlt szá
zad francia mestereit az Ernst Múzeum új tárlata. Ha tudjuk, hogy a francia 
festők az elmúlt évszázadban mennyire fölébe kerekedtek az összes nemze
tek festőinek, akkor átérezzük a kollekció fontosságát. A forrongó és kitöré
sekben megújuló francia társadalom lelke izzik a vásznakra csapott színek 
zaklatott játékában. Ingres és Delacroix, a két elkeseredett ellenfél egy
mást kiegészítve jelenik meg. Előbbi biztos keze precíz vonalakkal húzta 
meg a testek határait, utóbbi gomolygó testek harcában vezette le túlfűtött 
temperamentuma feszültségét. Courbet Étretat partja erősen szerkesztett 
darab, Daubigny hasonlóan kiváló tájképfestő. Bonnard, Manet, Renoir, 
Monet, Vuillard olyan merész rohammal forgatta fel a színek, fények és 
árnyékok egységét, amire előttük alig volt példa. Cézanne két kitűnő képe 
sok tanulságot rejt magában az új célok kijelölése tekintetében; csendéle
tének lefokozott színharmóniái a formák gyökeréig hatolnak. Az Ernst 
Múzeum rendezői olyan szükségletet elégítenek ki és olyan kötelességet 
teljesítenek, amely amúgy a Műcsarnokra és a Szépművészeti Múzeumra 
hárulna. Ezek azonban néhány év óta nem vesznek tudomást az aktuális 
fejleményekről, s így a magyar publikum összeköttetése megszűnt a vi
lág művészetével. (Ernst Múzeum, Francia mesterek, megtekinthető volt 
szeptember 14-től.)

Művészház
Az életrevaló Művészház Egyesület kiállítása egy napon nyitotta meg ka
puit a francia festészet hatalmasságait bemutató tárlattal. A Művészház 
fiataljainak előretörő csapatát tárja a közönség elé, új helyiségük oly nagy 
anyag befogadására alkalmas, hogy minden tag kétkét munkát mutathat 
be. A művek fölött semmiféle rendelkező hatalom vagy zsűri nem ítélkezett. 
Bár sok a kiállítási színvonalat el nem érő kontármunka és a közepes vásári 
portéka, egész sor olyan darabot is láthatunk, amely fölfogásban és techni
kában fölötte áll a polgári ízlés számára készült alkotásoknak. A legerősebb 
szereplő a bámulatosan érett Tihanyi Lajos, különösen két városképe súlyos 
és tartalmas. Fémes Beck Vilmos Férfifeje elsőrangú szobrászmunka. Czó
bel Béla hosszú elvonulás után jelent meg. Munkái betekintést engednek 
szakadatlan töprengésébe. RipplRónai új üvegképe és Orbán Dezső tájképei 
is figyelemre méltók. Az ilyen kvalitásos munkák miatt kell megbocsátani 
a felgyülemlett salakanyagnak és a zsűri hiányának, mert utóbbi a kimagas
ló műveket merészségük miatt minden bizonnyal visszautasította volna. 
A kiállításon látható a tragikus módon elhunyt Jánossy Béla dr. hátrahagyott 
képgyűjteménye is. Az antik és modern képek aukciója e hónap 22én lesz. 
A fővárosi iskolák növendékei számára a Művészház 20 filléres belépőjegyet 
engedélyezett, az 1 koronás jegyeket pedig hatvan fillérre szállította le, hogy 
tárlatai megismerésére minél szélesebb rétegeknek adjon alkalmat. (A Mű-
vészház IV. zsűrimentes kiállítása, megtekinthető volt szeptember 14-től.)

A Pálffy-hagyaték sorsa
A Nemzeti Múzeumra hagyott Pálffygyűjtemény többmilliós képei örök le
tétül a Szépművészeti Múzeumba kerültek, ahol az örökhagyó Erdődi Pálffy 
János gróf kikötése értelmében külön termekben helyezték el azokat. A 177 

kép múzeumba érkezését elhúzódó pereskedés kí
séri. A négy éve elhunyt gróf számos alapítványt 
tett a magyar kultúra előmozdítására, gyűjteményét 
pedig a Nemzeti Múzeumra hagyományozta. Ám 
testvére, özvegy Andrássy Manóné – más oldalági 
rokonokkal együtt – a királyi törvényszéken meg
támadta a testamentumot, és a végrendelet érvény
telenítését kéri arra hivatkozva, hogy a gróf annak 
írásakor elmebajos volt. A pör még nem zárult le, 
de az államnak hathatósan kell képviselnie a köz
érdeket és az örökhagyó hazaszeretetről tanúskodó 
végakaratát.

A Szépművészeti Múzeum mindeközben sok 
olyan festő képeivel gyarapodott, akik eddig hiá

nyoztak a gyűjteményéből, s mely műveket nagy anyagi áldozatok árán is 
csak nehezen szerezhetett volna meg. Így Tiziano, Tintoretto és Veronese 
képei kerülnek most a nagyközönség elé. A barbizoni iskola mesterei közül 
Daubigny és Troyon műveivel gyarapodott a modern munkák tekintetében 
mostohán fölruházott múzeum.

Magyar fotografáló művész sikere
A Müncheni Nemzeti Múzeum nemzetközi fényképkiállításának bíráló
bizottsága Pécsi József magyar fotografáló művészt kiváló kollekciójáért 
a legnagyobb kitüntetéssel, a Münchner Kunstverein nagy érmével és dísz
oklevelével tüntette ki.

CSizMadia alExa

1913. szeptember

Boltraffio:  
A lodi Madonna

Maurer Dóra: Arányok, 1979
fotók a videofelvételből

Maurer Dóra: Relatív lengések, 1973–1975
fáziskép a 35 mm-es filmből
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Könyv

(folytatás az 1. oldalról)
Az ehhez – valójában a kultúra inst  
rumenta l izá lásához – használt 
újbeszél szavak elemzésébe remény
telen volna belefogni, bár tudom, te 
mindig veszed a fáradságot, hogy 
megérteni és pontosan meghatároz
ni próbáld azokat a fogalmakat, ame
lyek leírni hivatottak a világot, ami
ben élsz: a társadalmi berendezkedés 
változó alakzatait, benne a kortárs 
művészet és – mindenekelőtt, kitar
tóan – a festészet helyzetét, esélyét.

A faék egyszerűségű, problémát
lan ideológiával szemben elsőre, 
a közvetlen politikai akciók és reak
ciók közegében erőtlennek tűnhet 
a hosszú évtizedek során kimunkált 
reflektív és önkritikus szellemi hoz
záállásod. Vannak, akik sohasem 
fogják megérteni, miképp lehetsé
ges, hogy Magyarországon – a nyolc
vanas évek elején, a sokat emlegetett 
„posztmodern fordulat” idején – épp 
egy avantgardista művész dolgoz
ta ki a kortárs avantgárd esztétikai, 
művészetelméleti és alkotáslélektani 
kritikáját. Valójában önkritika volt 
ez; alapos társadalomértésre és in
tézményelemzésre épült, mely – egy 
tavaly publikált, 1980ban, Maurer 
Dóra által készített interjúdból kide
rül – a hazai művészet kontextusát, 
akkoriban példátlan módon, az 1949 
utáni Rákosi, majd Kádárrendszer 
gazdaságipénzügyikereskedelmi 
szerkezetében, ennek a nemzetközi 
körülmények kikényszerítette átala
kulásaiban határozta meg. Akkor azt 
mondtad, téged „az érdekel, hogy mit 
lehet emelt fővel csinálni ebben a pil
lanatban”. Mindez a mai helyzetben 
is megválaszolandó kérdés.

Feltehetőleg az is nehezen lesz ért
hető, hogy utóbb, az egyik itthoni 

posztmodern jelenség, az „új festé
szet” (a szervező, Hegyi Lóránd kife
jezésével: „új szenzibilitás”) mellett 
a korabeli nyilvános vitákon, előadá
sok és írások formájában legszínvona
lasabban érvelő művészprominens
ként miért szakítottál a  „sikerei 
csúcsán” (hazai és nemzetközi cso
portos kiállítások, Velencei Biennálé
részvétel) lévő mozgalommal. De hát 
ez sem titok: visszatekintő beszélge
téseidből kiderül, hogy egy ponton 
túl zsákutcának tekintetted a vas
függöny mögül érkező „magyar fes
tőválogatott” szerepléseit. Felismer
ted, hogy a lokális (városi, tartományi 
stb.) protokoll szintjén zajló tárlatok 
nem valósítják meg a vágyott integrá
ciót: az eseti eredmények sem a nem
zetközi színtérre, sem a nyugati mű
kereskedelembe nem tudják tartósan 
„beágyazni” a hazai produkciót. De 
mindez a múlt, sokszorosan is, hi
szen ma úgy látszik: az aktuális nem
zetközi kortárs művészettel együtt lé
pést szorgalmazó számtalan ambíció 
– és az a rengeteg munka, amit a ha
zai színtér ebbe évtizedek alatt fek
tetett – az államideológiától minden 

elkülönböző törekvést letarolni kész 
kulturális ellenforradalom áldozatául 
esik. Felmelegítik a régi patentot: a lo
kális, „helyi érték”, a nemzeti – tu
lajdonképpen értelmetlen, csak (mű
vészet)politikai célból hasznosítható 
– szembeállítását a globális, interna
cionális kötődésű jelenségekkel. Hi
szen „ha a magyar művészet – mint 
35 éve írtad – a világgal szemben […] 
egy valódi kritikai attitűdöt képvisel
ne […], ezt csak úgy valósíthatja meg, 
ha részt vesz, nem pedig, ha elzárkó
zik… Ebből nincs kibontakozás, csak 
frusztráltság és regresszió.”

Most, levélírás előtt, amit tudtam, 
újra elolvastam tőled, és talán meg is 
találtam azt a két – egymásnak lát
szólag ellentmondó – szókapcsolatot, 
amelyek az előbbi „érthetetlensége
ket” megmagyarázhatják: „tűnődő 

szemlélődés” és „lázadozó újragon
dolás”. Szerintem ezek a reflexívön
kritikus szellemi karakter jellemzői, 
a kettő ütközéséből, feszültségéből 
dinamika támad, mely „karbantart”, 
segít elkerülni a kiüresedést, az önis
métlést, a festői kézjegy és az oeuvre 
mitizálását. Magad mondod, hogy ez
zel – vagyis a munkáidat időről idő
re egészen új alapokra helyező váltá
sokkal – lemondtál a „nagy művész” 
szerepéről és arról, hogy a festő élet
műve „építmény” legyen: „Építmény 
vagy út az ember pályája? Ha épít
mény, akkor elég csáléra sikerült. Ha 
út, akkor talán még van esélyem.”

Itt, a Műértőben pár éve azzal pro
vokáltalak, hogy „mindenáron” fes
teni akarsz – akkor is, amikor a mon
dandód számára a festészet médiuma 
alkalmatlannak tűnik. Ez a mondan
dó széles ívet futott be nálad; az „új 
festészet” gáttalan, „hiperaktív ki
sugárzású”, széttartó jelentészuha
tagát megfékező fejkorszak éppen 
ellenkezőleg: a jelentéskoncentráci
ót, a jelszerű tömörítést valósította 
meg, egészen az „önmagát lerombo
ló formáig”, mely „jobb eséllyel állhat 
ellen”, és amit most tovább idézek, 
neked mint festőnek és festészetről 
gondolkodónak folytonos kihívás: „a 
festészettel szembeni intellektuális 
rosszindulatnak”. A festmény óhatat
lan, tradicionális, par excellence áru 
jellege a kapitalizmuskritika perspek
tívájából persze megoldhatatlan di
lemma; az avantgárd összes, többek 
közt e célból dematerializált produk
tuma is régóta (idehaza újabban) ter
mékké lett. 

Az avantgárd offenzív követelés jel
legét is feladni, a festmény jelentés
halmozását is feladni – ebből szüle
tett a kép, mely csak puszta önmaga, 
„zárt, önmagára vonatkozó, kiegyen
súlyozott rendszer”. És elvben végte
len variabilitása igencsak alkalmas 

(lett volna) egy jól azonosítható, iden
tikus életműépítmény létrehozására.

Ez a rendszer rombolta le magát; 
pontosabban ezt a „tökéletes” képet 
romboltad le, hogy ismét helye legyen 
a jelentéseknek, melyeket a neolibe
rális kapitalizmus válsága, majd a rá 
adott radikális jobboldali reakciók „te
reltek vissza” a vásznaidra. Igazad volt, 
amikor úgy láttad, hogy „csak a gon
dolati frissesség mentheti meg a képet, 
ez adhat neki esélyt arra, hogy érint
kezésbe lépjen a kortárs művészet kér
déseivel”. Ebből született az a „kom
munikatív, realista festészet”, amely 
nem a XIX. századi képproblémák
hoz, de nem is egyszerűen a fotó vagy 
hiperrealista festéshez kívánt visz
szafordulni, hanem – két szempont
ból is – „ismeretlen terepre” merész
kedett. Festőiszakmai szempontból 

ezek a munkák „arra a vitális, kom
munikatív, elképesztő gazdagságú és 
nagyon problematikus, fotó alapú […] 
képvilágra” reflektálnak, amely körül
vesz bennünket. Mondandó tekinteté
ben pedig az altright és a tradicionális 
szélsőjobb térnyerésével szembehe
lyezhető új, baloldali alternatíva képi 
transzpozíciójának kísérletéről van 
szó – annak ellenére, hogy tudtad, ez
zel a lehetetlent kísérted (azt állítottad: 
„ez mellette szól”), akárcsak az ezzel 
foglalkozó gondolkodók; és annak da
cára is, hogy úgy láttad: „a magyar tár
sadalomnak nem sikerült a moderni
tás kérdéseire más választ találni, mint 
az általános elutasítást”.

Azt hiszem, téged mindig az efféle 
lehetetlenségek sarkalltak munkára. 
1982ben, egy hasonlóan illúzióvesz
téses korszakban mondtad, hogy ta
lán mégis többet tehetünk annál, ami 
elsőre látható, az üresség érzése pe
dig lehet reménykeltő is; olyan űr ez, 
amiben „egy szabad mozdulatot te
hetünk”.

andráSi gáBor

Képpé transzformált jegyzetek

Godotra (se) várva
„ESTRAGON: Gyönyörű vidék. (Megfordul, a színpad széléig megy, s a kö
zönségre tekint) Mosolygó táj. (Vladimirhoz fordul) Menjünk innét! VLA
DIMIR: Nem mehetünk. ESTRAGON: Miért? VLADIMIR: Godotra várunk. 
ESTRAGON: Persze.”

Samuel Beckett: Godot-ra várva

Beckett drámájában az a bizonyos két magányos alak egy harmadik, talán 
szintén magányos alakot vár a végtelenben. Térben és időben elveszve.

Márton A. András (1930) már régen nem vár Godotra. Teret és időt meg
lelve játszik térrel és idővel. Mérnöki pontossággal – hiszen eredendően ez 
a mestersége – képezi le a kozmikus barlangot, Bolyait, a geometria misz
tériumát. Képpé transzformált jegyzetek című – könyvnek, katalógusnak, 
életrajzi jegyzetnek és képi önvallomásnak egyaránt beillő – kötete valójá
ban metafizikai bukfenc.

Munkáin a szerkesztett képtérbe hatoló firka, pálcika vagy árnykép
emberkék jelenlétükkel és mozgásukkal megtörik és szabad asszociációs 
tereppé alakítják a logikus téridőkontinuumot. Szürkés, okkeres alapokon, 
finom színdiszharmóniákkal, hol a faktúrák és textúrák erőtérbe helyezé

sével, hol „glattra” festett módon 
papír és vászonképek sorakoz
nak a könyv lapjain. Mártont ma
tematikai és fizikai olvasmányai, 
zenei élményei és utazásai ins
pirálják, parafrázisokban és mo
tívumidézetekkel hódol a nagy 
elődöknek. Elsősorban Chirico 
és Klee a kedvence. Chiricóban 
a metafizikus kalandot, Kleeben 
a játékos nyugalmat leli meg. 
Keres és játszik, összerendez és 
szétválaszt. Tárgymontázsaihoz 
szétbontott, majd újra összeépí
tett vasakat és számítógépalkat
részeket használ; kövei, kavicsai 
és avokádómagfaragványai em
bercsoportokként gyülekeznek.

Márton A. András kép és szo
bortréfái komoly komolytalanságok. Évtizedek óta iróniával és öniróniával 
szemléli a világot – nagy összefüggéseiben és apró töredékeiben egyaránt. 
„Az ellentétes elemek nem ellentmondóak, hanem kiegészítik egymást” – 
idézi „miheztartás végett” a kötet szöveges anyagában lábjegyzetként Niels 
Bohr axiómáját.

A Képpé transzformált jegyzetek asszociatív, szabadon szárnyaló, nem 
lineáris, nem az életművet felsoroló képei közé – melyeket gyakran apró 
firkák, krokik, vázlatocskák egészítenek ki – az alkotó és Kertész Judit 
szerkesztő beillesztett néhány szöveget, melyek az évtizedek során Már
ton munkásságát elemezték. Andrási Gábor, Dornbach Márton és Surányi 
László 1986 és 2010 között született írásai is a változó fókuszt, a sajátos di
menziót erősítik. Ezek sem a fejlődéstörténet írásos dokumentumai, hanem 
a mindig változó – ám morálisan és művészetfelfogásában következetes – 
alkotó egyegy „képi élethelyzetének” elemzései.

Márton A. András nem várakozik, és nem szolgál megfejtésekkel, inkább 
végiggondol bizonyos jelenségeket. Nem passzívan figyel, hanem aktívan 
játszik. Fizika és térgeometria, gyerekfirka és képfilozófia együtt és külön
külön jelen van alkotói munkásságában. A kötet ebbe enged betekintést 133 
képben. (QLT Kiadó, Budapest, 2018, 4990 forint.)

Sinkó iStván

Elkésett levélféle

Egy szabad mozdulat

Birkás Ákos: Tükrözés/Tükröződés – A 
filmszalag sétája a múzeumban 8., 1976

részlet a fotósorozatból

Birkás Ákos: Kép és néző 6., 1978–1979
részlet a fotósorozatból

Birkás Ákos: Bernáth Aurél állítólag…, 
1977–1978

részlet a fotósorozatból
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Portré

Beszélgetés Csontó Lajos képzőművésszel

A tipográfia globális médiummá válik
Csontó Lajos az 1990-es évek má-
sodik felétől kezdve van jelen 
munkáival hazai és külföldi ki-
állításokon. A neokonceptuális 
művészet képviselőihez sorol-
ják, szöveg és kép viszonyát a fotó 
és a videó médiumán keresztül 
vizsgálja. Munkáira nagy hatás-
sal van az alkalmazott művészet 
(fotó, design, tipográfia) szemlé-
letmódja, mely művészetszerve-
ző tevékenységében is visszakö-
szön. Az egri eszterházy Károly 
egyetem Vizuális Művészeti inté-
zet Média és design Tanszékének 
vezetője, 2018-tól intézetveze-
tő. Harmadik éve süli-zakar sza-
bolccsal közösen alakítja a deb-
receni Nemzetközi Művésztelep 
szakmai programját. erről, továb-
bá a hazai szcéna változásairól, 
képzőművészet és design kapcso-
latáról, saját pályájának alakulá-
sáról kérdeztem a művésztelep al-
kalmával debrecenben.

– Egy korábbi beszélgetésünkben 
egyfajta – a hazai helyzetre a kultúr-
politikai változások következtében 
jellemző – szcénanélküliséget fogal-
maztunk meg. Képzőművészi pályád 
a rendszerváltozás után, egy újrafor-
málódó közegben indult. Mit tapasz-
taltál akkor az intézményrendszer 
változását illetően?

– 1986ban kezdtem a főiskolára jár
ni, és ott, ahogy máshol is, nihilt és ki
látástalanságot tapasztaltam. Eufóriá
val, reménnyel fogtam bele, de akkor 
egy pályakezdőnek nem igazán volt jö
vőképe; talán így van most is. Úgy ér
zem, mindig hátrébb voltam az élcsa
pattól. Ebben volt egy jó adag félelem 
és a viselkedési minták hiánya, ami 
az újnak vélt helyzet, rendszer által 
kiváltott kényszerpályákra is vonat
kozott. De a felnőtt egzisztenciám ki
alakítása miatt szintén új hozzáálláso
kat kellett megtanulnom, kialakítani 
egy számomra új attitűdöt. És ez job
ban ment, mint a művészeti életben 
való részvétel, ezért indultam a ter
vezőgrafika irányába. Ott tisztábban 
látszott a helyzet. Ez másokkal is meg
történt, az alkalmazott műfajok, a fotó 
és a tervezőgrafika sokunk művésze
tére visszahatott. Az autonóm és az al
kalmazott műfajok között sosem volt 
szembenállás, számomra biztosan 
nem. A rendszerváltás furcsa folyamat 
volt, de alapvetően a régi szocialista el
veken futott minden tovább, és egy idő 
után az általános illúzióvesztettség lett 
jellemző. Az Egy illúzió áldozata let
tél című munkám is erre vonatkozik. 
A kilencvenes évek közepevége felé 
kezdtem el újra autonóm képzőmű
vészetben gondolkodni. 1997–1998
ig nem igazán voltam jelen a képző
művészeti életben, csak véletlenszerű 
megnyilvánulásokban. Nem tudtam 
rá alapozni – egy nem anyagi értelem
ben vett – egzisztenciát; azt hiszem, 
inkább az emberi hozzáállásom miatt 
nem tudtam megfelelő helyre kerülni.

– A többféle identitás számos mun-
kád alaptémája. Outsiderként tekin-
tettél magadra?

– Alapvetően igen, amitől sokáig 
szenvedtem, most meg boldog vagyok 
tőle. A művészeti intézményrendszer 
változását illetően bennem a kritika 
inkább belül maradt, és visszahúzó
dást eredményezett. A kilencvenes 
évek közepénvégén volt a rendszer
váltást érintő csalódás, a rákövetke

ző években pedig a műtárgypiacban 
való csalódás. Mindig az érdekelt, 
hogy a kort, amelyben vagyunk, egy 
személyes szűrőn keresztül próbál
jam értelmezni. Először ösztönösen, 
később tudatosan arra törekedtem, 
hogy egy általános dolgot személyes 
kapcsolódáson keresztül jelenítsek 
meg. Úgy személyesen, hogy más is 
bele tudjon helyezkedni: kvázi sab
lonokat hoztam létre, hogy a befoga
dó magáénak tudhassa a helyzeteket, 
és úgy érezze, ő is átélte már azokat. 
2014ben a MOM Parkban Run with 
me című installációmban egy 3×3 
méteres teret lerekesztettem feke
te mezőgazdasági fóliával, amelyben 
felnézve az apró lyukakon átszűrődő 
fénnyel kiírt The Last Chance felirat 
volt olvasható, klasszikus kézírást idé
ző formában. Pár nap múlva kaptam 
egy üzenetet egy volt tanítványomtól, 
aki a park egyik üzletében dolgozott. 
Azt írta, hogy hosszú időt töltött az el
rekesztett térben, utána visszament 
a boltba, és felmondott. A direkt poli
tikai kérdésekre való reflektálás azon
ban mindig távol állt tőlem – azért is, 
mert ebben az átideologizált légkör
ben szinte kényszerítve van az ember, 
hogy álljon az egyik vagy másik oldal
ra, amit én korlátozásként, terrorként 

élek meg. Már a művészet szabadsága 
nevében sem tehetem meg, hogy har
cos elkötelezettje legyek egyik vagy 
másik oldalnak.

– Ez akkor azt jelenti, hogy ha vala-
hol – például a Műcsarnokban – nem 
állítasz ki vagy kiállítasz, akkor félő, 
hogy egy szakmai csoport negligálni 
fog?

– Például ezt is értem alatta. Az a kö
zeg, aminek az lenne a legfontosabb 
feladata, hogy autonóm módon bármit 
meg tudjon és merjen fogalmazni, eb
ben a pillanatban pro vagy kontra tud 
csak létezni. És ez nem teszi lehető
vé a valódi párbeszédet, sokszor csak 
álpárbeszédek léteznek. Jó lenne, ha 
emberként és művészként bármilyen 
dologról, eseményről nemcsak egyfé
leképpen gondolkodhatnál. Ha nem 
gondolsz egy dologról valamit úgy, 
ahogy „kell”, akkor nem vagy kortárs 
vagy bármilyen képzőművész. Való
színűleg ezért érzem magam jobban 
manapság, ha tanítok vagy csoportos 
kiállítást, művészeti eseményt szerve
zek, mert ezekhez ugyanazok a krea
tív energiák kellenek, mint az alko
táshoz, és úgy tűnik, hogy hasonló 
szellemi kielégülést is nyújtanak, de 
kevesebb kényszerpályával. A konkrét 
ügyek megoldása tisztább és érthetőbb 
terep nekem, ahhoz hasonlóan, mint 
annak idején az alkalmazott műfajok.

– Képgrafikusként végeztél, de a ki-
lencvenes évek óta fotóval és videóval 

dolgozol. Miért ezeket a médiumokat 
kezdted használni?

– A gimnázium után ötvös szak
munkástanuló lettem, mert ugyan 
mindig is fotóval szerettem volna fog
lalkozni – egy iskolában volt a képzés 
–, de rossz voltam kémiából, és a fotós 
suliban a felvételin volt kémia, amitől 
megijedtem. Persze aztán később je
lentkeztem, és felvettek a fotós képzés
re is. Ez a bizonytalankodás sokunkra 
jellemző volt, akik valami mást keres
tek, mint amit a szüleik élete kínált. 
Mindig is érdekelt a fotó, mert az a vi
lág sűrített ábrázolása, ha kiszedsz 
a nagy folyamból egyegy emblemati
kus képet. De a „kikeretezős” módszer 
mellett érdekel és ugyanolyan fontos 
a megkreált kép is. Csak másra valók: 
az egyik módszer egyféle motívum
gyűjtés, a másik meg inkább festészet. 
Ez a két réteg jó esetben keveredik 
a munkákban. A videóim is fotószem
léletűek; a fotóban a narratívát kere
sem, a videóban pedig fordítva, a moz
gás nem feltétlen hordoz cselekményt. 
A fotó másik megjelenése számomra 
az alkalmazott művészeti munka. 
Nem lettem hivatásos fotós, de az ér
deklődésem elvitt odáig, hogy komoly 
megbízásokat tudtam elvállalni. Et
től kezdve kialakult egy tudatos for
manyelv, ugyanakkor egy folyamato
san fejlődő megfigyelői státusz, amely 
minden jó képzőművészethez fontos. 
Ennek az eszköze is a fotó lett. Bár ma
napság a tömegesség és a technikák 
fejlettsége miatt már mindenki száz
szor megtalálta ugyanazt a motívu
mot, elég rákeresni. Ezért számomra 
mindez inkább érzetgyűjtéssé és sze
mélyes emlékezetfolyammá vált.

– A képzőre a fotós iskolával egyide-
jűleg vettek fel.

– Inkább a képzőre mentem, így 
kerültem a sokszorosító grafikára. 
Az ötvösiskolában is fura szerzetek 
voltak, de inspiratív közeg volt, tét nél
kül keresgélő, felszabadult emberek 
gyűltek össze. Felkészítő volt az élet
re, szellemi kényszerek nélkül. Ké
sőbb a főiskolán is kialakult az a kör, 

akikkel együtt kerestük a számunkra 
fontos, meghatározó dolgokat, ami
ket nem kaptunk meg a képzéstől. 
A nyolcvanas évek közepevége inspi
ratív kulturális közeg volt: akkor kezd
ték Maurer Dóráék dolgait jobban lát
tatni; érdekesek voltak a BBS vetítései 
és a Báron Györgyféle filmklubok. 
A fotó is nagyon jött előre, akárcsak 
az alternatív zenék. A Bizottság szá
momra egyenrangú volt a Galériá ban 
látható sajtófotókiállításokkal vagy 
a műcsarnoki 1987es Művészet és 
forradalom című nagy orosz avant
gárd tárlattal.

– A szövegek, a szavak végigkísérik 
pályádat. A textuális elemek haszná-
lata a „klasszikus” konceptuális mű-
vészethez kötődik, hiszen alapállítá-
sokat fejezel ki és kérdőjelezel meg: 
a kép ellentmond a szövegnek, egyik-
kel lebontod a másik jelentését. Az ar-
chív fotókat felhasználó munkáid ban 
fontos lesz a szöveg tipográfiája is. 
Aztán később eltűnnek a szövegek, 
és inkább a képi reprezentációról 
szólnak a műveid. Honnan jött a szö-
veghasználat?

– A szöveg mint szépirodalom, köl
tészet mindig fontos volt számomra. 
Érdekelt a szövegkép mint jelenség; 
például „hamis hűség” – ez állítás nél
küli jelző és hozzá kapcsolódó foga
lom. Ehhez mindig társul egy vizuális 
kép, és együtt elindítanak egy törté
netet. A lényeg, hogy egyszerű, köz
helyszerű vizuális képek erős narra
tív lehetőséget kinyitó szövegképpel 
találkozzanak. Az érdekelt, hogy hol 
van a kép, és tulajdonképpen mi az. 
Az „apás” képeken a szövegek egy ver
bális képfolyamot indítanak el, a képi 

közhelyek, toposzok pedig egy film
szerű elbeszélést. Jó esetben létrejön 
egy nyitva hagyott narratíva, amibe 
nézőként könnyű belehelyezkedni. 
Lehet, hogy mostanában a képeimen 
a szövegek nem jelennek meg, de szö
vegek, versszerű dolgok folyamatosan 
születnek azért, hogy előbukkanhas
sanak a szövegképek, amelyek min
dig egy új munka alapját adják. Tehát 

a szöveg valójában ott van a munká
ban, csak nincs feltétlen beleírva.

– A Debreceni Nemzetközi Mű-
vésztelep három év kihagyás után 
alakult újra. Hogyan kapcsolódtál be 
a szervezésbe?

– 2008ban hívott meg SüliZakar 
Szabolcs és Kónya Ábel a harmadik, 
Beszélő állatok című művésztelepre. 
A következő évben, egy debreceni ki
állítás apropóján elkezdtünk Szabival 
a fotómédium témájáról beszélni, és 
megkérdezte, hogy csinálnáme vele 
együtt a következő telepet. Akkor ez 
meghiúsult; jó időre elestünk a mű
vészteleprendezés lehetőségétől. Pár 
éve kereste meg a MODEM újra Sza
bit a kéréssel. Ezért ismét elővettük 
a fotótémát, holott az eredeti felve
tés, elképzelés már atomjaira hullott, 
annyira megváltozott minden a fotó 
körül. Azt gondoltam, hogy épp a ra
dikális változás miatt érdemes lenne 
a fotó eredetiségével, a képdömping
gel, az új „instavilággal” foglalkoz
ni. Ebből a gondolatból lett 2016ban 
a „bevésődés” hívószóval megrende
zett művésztelep, amit Uhl Gabriellá
val együtt csináltunk. Szándékosan 
zömmel a fotó médiumát használó 
művészeket hívtunk meg. Nemcsak 
a munkafolyamat volt fontos, hanem 
a párbeszéd, a másik munkájának, al
kotói attitűdjének olyan szintű meg
ismerése, ami mindenkit továbbvisz, 
inspirál. A művésztelepeinkre egyféle 
pozitív izgatottság jellemző. Ezt erősí
ti, hogy a téma nem pusztán apropó, 
hanem minden résztvevő komolyan 
veszi a róla való gondolkodást. Ebben 
nagy segítség, hogy jelen van az elmé
let is; szellemi felelőse már második 
éve Horányi Attila, aki értelmezési 
keretet ad az aktuális témának, és ki
tűnő, a témához szorosan kapcsolódó 
elméleti embereket hív meg előadást 
tartani.

– A történet másik fele az Eger-
ben idén másodszor megrendezett 
Typozóna című kiállítás, ami – ahogy 
a művésztelep programja is – össze-
függ saját alkotói érdeklődéseddel. 
Mit jelent ez neked, és milyen irányba 
mozdul majd a műfaj?

– A Typozóna a tipográfiát fő kifeje
zési eszköznek tekintő vizuális mun
kákra koncentrál. Fontosnak tartom, 
és szeretném évente megrendezni. 
A kezdeményezés Eger városá hoz, 
az egyetemhez és Ipacs Gézához köt
hető. Gézának mint gyakorló ter
vezőgrafikusnak, lokálpatriótának, 
az Apacs Stúdió tulajdonosának volt 
az ötlete, hogy legyen Egerben egy 
tipográfiai kiállítás, és megkereste 
az egyetem Média és Design Tanszé
két, hogy csináljuk meg együtt. Az első 
tárlatra a tanszék diákjainak és tanárai
nak munkáiból válogattunk, idén már 
meghívtuk az ország összes tipográfiát 
oktató egyetemének tanszékeit. Elsőre 
rétegműfajnak tűnik, de szétnézve azt 
láthatjuk, hogy a tipográfia minde nütt 
körülvesz minket. Nemcsak azért, 
mert általa „beszélünk”, hanem mert 
formai sokszínűsége és érzelmi hatása 
miatt önálló önkifejező formává vált. 
Talán hasonló folyamat játszódik le 
most, mint a fotó „nagykorúsodásánál” 
– a tipográfia kezd globális médiummá 
válni. Ha ebben a folyamatban részt ve
hetünk, az a jelen alkotó megélése. És 
ez a jelenlét nem csupán a tipográfiá
ról, hanem egy közlési mód egyfajta fel
szabadításáról is szól.

BoroS lili

Csontó Lajos: Warhol szelfi, 2014
digitális print, lakk, egyenként 80×80 cm

Csontó Lajos: Kettőzött portrék, 1914, 
Ferenc Ferdinánd, 2014
digitális print 100×100 cm

Csontó Lajos: Mindent értek, Apa, 1999
c-print, 70×157 cm
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Kiállítás

A Magyar Zsidó Múzeum és Levél
tár Síp utcai galériája úgy funkcionál, 
mint egy múzeumi project room, 
ahová egyegy gondolatot, problé
mát felvető, kisebb léptékű kiállítás 
készül, Farkas Zsófia művészettörté
nész koncepciója alapján. A tárlatok 
egy sorozat részei, amelyben a kurá
tor a múzeum gyűjteményében ta
lálható egy régebbi munkához egy 
másik művész alkotásait párosítja. 
Az első kiállításon Ország Lili héber 
betűket idéző festménye mellé Fá
bián Noémi „olvashatatlan” írásos 
képei kerültek, a másodikon most 
Sajó Edit munkáját Schaár Erzsébet 
néhány kis méretű, hatvanas évekbe
li műve kíséri.

Kevesen tudják, ki volt Sajó Edit, 
neve nem szerepel lexikonokban, ér
telmező írások nem születtek róla, 
a magyar művészettörténet nem 
tartja számon. Szobrász volt, Erdey 
Dezsőnél tanult, feltehetőleg a kép
zőművészeti főiskolára is járt, de aho
gyan a falszövegből megtudjuk, en
nek nincs nyoma. Két lánytestvére 
volt, hármuk közül egyik sem élte túl 
a zsidóüldözést. Sajó Edit Auschwitz
ban halt meg, 1944ben, 31 évesen. 
Édesanyja túlélte gyermekeit: a kiállí
táson elolvashatjuk a Zsidó Mú zeum 
levéltárában őrzött, kézzel írott, ta
lán az ötvenes években keletkezett 
feljegyzését, amelyben lányára emlé
kezik. Néhány dokumentum és pár 
fennmaradt mű, szobor, archív fény
kép tanúskodik arról, hogy élt egy te
hetséges, hosszabb művészi pályára 
készülő lány. Hogy hová tegyük Sajó 
Editet a magyar művészet történeté
ben, abban a Budai Szépművészeti 
Társulat tagsági jegye 1933ból vagy 
az UME kiállításáról szóló kritika se

gít, és egy fénykép, amelyen együtt 
látható Frenyó Sárival, Korniss De
zsővel, Veszelszky Bélával, Kepes 
Györggyel és Trauner Sándorral.

A kiállításon nem Sajó Edit szob
rai val találkozhatunk, hanem egy 
fára festett önarcképe látható. A re
neszánsz portréhagyományokat 
idézve ábrázolja önmagát, szoba
belsőben, házakra néző ablak előtt, 
könyvek között. Tág szellemi hori
zontot jelöl ki magának, nem elég
szik meg a könyvvel mint a tudás, 
a műveltség általános jelölőjével, 
a kötetek gerincén pontosan és jól 

olvasható a szerzők neve. A kezében 
tartott kulcs olyan, mint egy attri
bútum, amely a tudás ajtaját nyitja. 
Az arc maszkszerűsége, sötét bőre, 
egzotikus idegensége, való igaz, 
a zsidó származás elfedéseként is ér
telmezhető, ahogyan a falszöveg te
szi, de legalább ennyire úgy is, mint 
a saját helyzetén keresztül átélt más
ság, idegenség ábrázolása. Hiszen 
az 1930as évek második felében, 
amikor ezt a képet festhette, a kire
kesztettség mégoly szelíd ábrázolá
sához is az antiszemitizmus, a rassz
izmus adja a kontextust.

A sorozat kiállításain nők kerülnek 
egymás mellé. Virginia Woolf kis kö
tete a női alkotás feltételeiről szól: egy 
saját szobáról és évi pár száz fontról, 
melynek köszönhetően a regényíró, 
ha nő, önállóságot, időt és energiát 
nyerhet a gondolkodáshoz, íráshoz. 
Sajó Edit mintha épp azt ábrázolná, 
amiről Woolf ír, a szobát könyvekkel. 
A könyvek gerincén csupa férfi szer
ző, gondolkodó neve olvasható – ezek 
szerint a tudáshoz az út férfiakon ke
resztül vezet. Ahogyan az egyetlen 
tárlóban lévő kis, saját kezű köny
vecske – amelyet Sajó Edit gyerekko
rában, apja születésnapjára készített 
– is egy, az olvasni tudás, az olvasás, 
a tudás útját bejáró fiú története. A tu
dás útja hímnemben van megírva, 
pedig a kislány Sajó Edit nyilvánva
lóan önmagáról beszél.

A tárlat Woolftól kölcsönzött címe 
– Saját szoba – mára a női lét metafo
rája lett. „Milyen kínos is, ha az em
bert kizárják valahonnan, s talán még 
ennél is rosszabb, ha bezárják valaho
vá” – írja Woolf. Sajó Edit és Schaár 
Erzsébet művei erről a kettőségről 
szólnak. Sajó önmagát saját belső te
rében ábrázolja, a bezártságot a vá
rosra nyíló kilátással oldja fel, Schaár 
apró alakjai eggyé válnak környeze
tükkel, ugyanabból az anyagból ké
szültek, ő maga az ágy, a takaró, a fal, 
kis építményei személyiségének tük
rei. Sajó és Schaár akár ismerhették 
is egymást, nem tudjuk, a két nő kö
zött most a kiállítás teremt kapcsola

tot. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy 
1944ben ugyanazzal kellett szem
benézniük: üldözéssel, bujkálással, 
életveszéllyel. Egyiküket megölték, 
a másiknak sikerült életben marad
nia.

Amikor Virginia Woolf azt vizsgál
ja, mi köze a nőnek a regényíráshoz, 
nem akar mást, mint előadása végén 
átnyújtani hallgatóságának „egy rö
göcske színigazságot”. Ez a kis tárlat 
sem akar kevesebbet: női viszony
latokat, női genealógiát felmutatni, 
rádöbbenteni, hogy Sajó Edit létez
hetett, élhetett volna még, és bárki 
lehetett volna belőle; Schaár Erzsé
betet pedig új kontextusban, nőként, 
a Zsidó Múzeumban bemutatni – és 
tudatosan nőnemben beszélni. (Meg-
tekinthető szeptember 20-ig.)

turai HEdvig

Síp12 Galéria és Közösségi Tér

Egy rögöcske színigazság 

Kiállítási enteriőr 
Síp12 Galéria és Közösségi Tér

Sajó Edit: Önarckép, évszám nélkül
olaj, fa, 95×60 cm
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Kutatás

A Csontváry festői életművét tudo
mányos igényességgel először feldol
gozó Németh Lajos a művész alkotói 
módszerének egyik sajátosságaként 
emelte ki a több látószöget egyesí
tő képszerkesztési elv alkalmazá
sát. Értékelése szerint a motívumot 
ábrázolva több művén is különböző 
nézőpontokból szemlélhető részlete
ket ötvözött össze úgy, hogy eközben 
megtartotta az illuzionisztikus téráb
rázolás elvét.

Előfordult ugyanakkor, hogy a mes
ter a komponálás során nem elégedett 
meg azzal, hogy a különböző helyek
ről megpillantható részletek egymás 
mellé helyezésével, a lényeges elemek 
összevonásával a motívum festői jel
lemzését adja. Korábban kimutattam 
(A rejtőzködő műértő című könyvem 
második kötetében, a 115–117. olda
lon), hogy a Tengerparti sétalovaglás 
című festményén látható vidék elkép
zelt táj, melyet Csontváry a Capri szi
getének északi és déli oldaláról meg
pillantható konkrét látványrészletek 
összevonásával alkotott meg. Ezzel 
a megoldással bizonyos szimbolikus 
jelentéstartalmakat fejezhetett ki 
a művész.

A Tengerparti sétalovaglás 1909 
őszén készült, ez Csontváry utolsó 
ismert megfestett olajképe. Ugyan
akkor van egy olyan műve is, amely 
a valóságos elemek egyesítésével el
képzelt tájat komponáló alkotói mód
szer sokkal korábbi alkalmazását sej
teti. A Tó hegyekkel című festményről 
van szó, melyet Németh Lajos – na
turalista hangvételére hivatkozva – 
a legkorábbi tájképek közé sorol; ké
szítési idejét 1895 körülre teszi.

E művét Csontváry életében soha 
nem állította ki. Halála után az egyko
ri gácsi patikájából előbb dr. Oppen
heimer Rezső tulajdonába, majd a lo
sonci Novohradská galériába került.

A festményen magasabb fekvésű 
szárazulatról egy tó víztükrére lá
tunk rá, mely a mű középső mezőjé
ben egészen a háttér mélyéig húzódik. 
A vízfelszín mögött, a távolban lilás 
színben játszó hegyvonulat látszódik 
a látóhatáron, mögüle a nap aranyló 
fénye vetül fel az ég aljára. A nézőhöz 
közelebb, a tó két partját egyegy ma
gaslat uralja.

Romváry Ferenc a Csontváry mun
kásságát áttekintő katalógusköteté
ben azon véleményének adott hangot, 
hogy a kép jellegzetesen itáliai tájat 
ábrázol. Ebből a feltételezésből kiin
dulva vizsgáltam át a Google Earth 
böngészőjének segítségével az olasz
országi tavak partjairól elérhető fény
képsorozatokat, abban a reményben, 
hogy rálelek a Csontváry által meg
örökített vidékre. Olyan helyet nem 
sikerült találnom, amely egyértelmű
en azonosítható lenne a festményen 
ábrázolt tájjal. Az alkotás hátterében 
feltűnő magaslatok, hegyvonulatok 
megfelelőit sikerült ugyan megtalál
nom a Maggioretó partjairól készült 
felvételeken, de ezek a részletek a va
lóságban nem egymás szomszédságá
ban találhatók. Ebből a tényből arra 
következtetek, hogy a Tó hegyekkel 
című képét különböző valós látvány
elemek ötvözésével komponálta meg 
a festő.

A Maggioretó a XIX. században 
az utazni vágyó tehetősek egyik ked
velt célpontjának számított. A legje
lentősebb idegenforgalmat lebonyolí
tó két település ebben az időben a tó 
nyugati partján fekvő Stresa, illetve 
Arona városa volt.

Ismertsége miatt a Maggioretó 
partjairól számos ábrázolás, festmény, 
metszet, majd a XIX. század végétől 
sok képeslap is született. Az alábbiak

ban régi képeslapok, illetve részleteik 
felhasználásával mutatom be, milyen 
látványelemek összeolvasztásával al
kothatta meg a festményt Csontváry.

A festői elgondolás alapja a Stresa 
városából a Borromeoöbölre nyíló 
kilátás lehetett. A kép szembenézeti 
bal szélén feltűnő, íves lefutásával a tó 
víztükréhez hajló sziklavonulat vélel
mezhető mintáját a Monte Camoscio 
tömbjében fedezhetjük fel, amely 
Stresából északnyugat felé tekintve 
pillantható meg. A Camoscio ívelt fala 
fölé emelkedő, az öböl északnyugati 
partja közelében álló Mont’Orfano 
magaslatát a művész elhagyta az áb
rázolásból. Az öböl partközeli szigetei 
szintén hiányoznak a képről.

Részben a Stresából szemlélhető 
táj ihlethette a festmény mélyhátte
rében feltűnő hegyvonulatot is. En
nek a szembenézeti bal oldalán lát
ható szakasza az egymás melletti 
két csúccsal, a Punta del Proman és 
a Pizzo del Lesino kettősével azono
sítható. A tőlük jobbra eső két alacso

nyabb csúcs megfelelőit is megtalál
hatjuk a Borromeoöböl északi partját 
megörökítő képeslapokon.

A megfestett háttérbeli hegytömb 
jobb oldali darabjának megfelelő
jét ugyanakkor nem fedezhetjük fel 
a stresai képeslapokon. A részletet 
inspiráló látvány a tópart 1012 kilo
méterrel délebbre lévő meinai szaka
száról pillantható meg. Minden bi
zonnyal a Maggioretótól keletre eső 
Monte Campo dei Fiori tömbjének 
keleti részét, illetve az attól keletebb
re lévő hegyek vonulatát dolgozta fel 
a mester. E részleteket a tó nyugati, 
meinai partjáról északkeletkelet felé 
nézve lehet megpillantani. A nyári 
napforduló környékén a meinai szem
lélődő számára ezen a tájékon kel fel 

a nap, ezért feltételezhető, hogy a kép 
e részlete egy valóságosan megtapasz
talt napkelte élményét jeleníti meg.

Amennyiben a festmény szembe
nézeti jobb oldalán, a tó partján feltű
nő magaslat eredetijét akarjuk megta
lálni, a Meinától néhány kilométerrel 
délebbre fekvő Aronáig kell halad
nunk. A településtől északra eső, a vá
ros közvetlen közelében fekvő tópar
ti útszakaszról északészakkelet felé 
tekintve, a túlparti félszigeten meg
pillantható San Quiricodomb alakja 
feltűnően hasonlít a Csontváry alko
tásán ábrázolt magaslat formájára.

A Tengerparti sétalovaglás eseté
ben ki tudtam mutatni, hogy a kü
lönböző látványelemekből megte
remtett képzeletbeli táj szimbolikus 
jelentést fejez ki. A Tó hegyekkel 
című festményből jól értelmezhető 
szimbolikus üzenetet eddig nem vol
tam képes kiolvasni. Ennek ellenére 
úgy vélem, megengedhető a feltevés, 
hogy Csontváry alkotói munkásságá
nak egy olyan szakaszában dolgozott 

a Maggioretó partján, amikor a mű
veivel már tudatosan szimbolikus 
mondandót is akart tolmácsolni.

Lehetséges, hogy a Maggioretó vi
dékén szerzett tapasztalatok a mes
ter egy további, nyilvánvalóan jelké
pes értelmű festményére is hatottak. 
A Titokzatos sziget címen jegyzett 
mű reprodukciója először a Bizomá
nyi Áruház Vállalat 42. művészeti 
képaukciójának katalógusában jelent 
meg, amely az 1977. május 24–25i 
árverés anyagát mutatta be. Bellák 
Gábor az Artmagazin 2004/4. szá
mában tárgyalta részletesebben a ma
gántulajdonban lévő festményt, a szó
ba jöhető párhuzamok alapján a kép 
készítési idejét az 1901 és 1903 körüli 
évekre tette.

A művész életében kiállításon nem 
szerepelt alkotás középső mezőjét 
egy kisebb méretű sziget foglalja el 
a határtalannak tűnő víztengerben. 
A szembenézeti bal oldalon a víztü
kör háborog, az ég viharfelhős, a szi
geten a fák lombkoronái a nagy erejű 
szél miatt erősen a szembenézeti jobb 
oldal felé hajlanak. A kép másik olda
lán ugyanakkor a víz felszíne nyu
godt, az ég tiszta.

A szigetnek a néző felé eső részén, 
a parton sétaút indul, amely a szára
zulat szembenézeti bal oldalán kiépí
tett korlátfaltól kísérve halad a háttér 
mélye felé. A sétaút első szakasza mö
gött, zöld pázsiton, három különös 
testtartású, fehér színű alak tűnik fel, 
két szoknyás nő és egy tolldíszes fejfe
dőjű férfi. A figurák közelében, balra, 
egy téglatestszerű építmény látszik, 
amelynek hosszabb, piros színű falát 
négy ablak töri át, a rövidebb fala egé
szét egy három lovast ábrázoló fest
mény ékíti. Az épülettől jobbra dísz
kapuhoz vezető oszlopsort látunk. 

Az épület, az oszlopsor és a kapu fölött 
is fehér szobrok tűnnek fel, jórészt kü
lönböző méretű emberalakok, ame
lyek között még egy állatfejű figurát is 
felismerhetünk. Hátrébb vihar tépte 
fák hajladoznak, fölöttük egy torony, 
illetve egy toronyszerű építmény felső 
része rajzolódik ki.

E festményével Csontváry minden 
bizonnyal valamilyen szimbolikus 
üzenetet kívánt kifejezni. Kétség
telen, hogy az alkotás nem konkré
tan a Maggioretó valamelyik szige
tét ábrázolja – már csak azért sem, 
mert e part közeli szárazulatok körül 
sehol sem nyílik olyan nagy, a látóha
tárig terjedő vízfelszín, mint amilyet 
a műalkotáson látunk. Ugyanakkor 
úgy vélem, a kép néhány részletmeg

oldását akár a Stresa közeli szigete
ken látottak is inspirálhatták. A meg
festett földdarab keskeny, elnyúló 
alakját a Halászok szigete, az Isola 
dei Pescatori ihlethette, melynek 
partjain egy nem túl széles, beépí
tetlen, gyalogszerrel szabadon bejár
ható sáv húzódik. A kiépített partfal, 
az építmények tetején feltűnő szob
rok, illetve a lovasokkal díszített fal
felület szerepeltetésére a szomszédos 
sziget, az Isola Bella környezete ösz
tönözhette a művészt. Az utóbbi szi
geten a XVII. században a Borromeo 
család palotát építtetett, és díszes 
kertet alakíttatott ki. A kert terasza
in és kerítésein – esetenként egészen 
magas talapzatokon – számos szob
rot helyeztek el, nagy méretű festmé
nyekkel díszített palotájukban pedig 
egy olyan terem is akadt, amelynek 
falára terjedelmes flamand szőnyege
ket helyeztek. Úgy gondolom, Csont
váry képén a festménnyel díszített 
külső fal ihletője a szőnyegek ter
mében megtapasztalt látvány lehe
tett, a szobrokat pedig a szigeti kert 
szobrai inspirálhatták. Az Isola Bel
la szobrait bemutató régi, feketefe
hér fényképek alapján kiadott, utólag 
színezett képeslapok között találtam 
egy olyat, amelyen a retusálás során 
az egyik női alakot ábrázoló szobor 
fejét eltorzították, a figura így álla
ti karaktert kapott. Elképzelhető, 
hogy a hibás képeslap adta az ötletet 
a Csontváryfestményen látható állat
fejű szobor megformálására. További 
áttételes párhuzamként említhető, 
hogy a régi képeslapok bizonysága 
szerint a XX. század elején a sziget 
délkeleti partjainál olyan fák áll
tak, amelyeknek a csúcsai – nyilván 
az uralkodó széljárás miatt – eltorzul
tak, egységesen egy irányba megdől
tek. Talán e fák formája köszön vissza 
a Csontváryfestmény szélfútta fái
ban. Ez persze nem több puszta fel
tételezésnél.

Annyi bizonyos, hogy eddig publi
kált feljegyzéseiben Csontváry a Tó 

hegyekkel, illetve a Titokzatos sziget 
címekkel azonosított alkotásait nem 
nevezi meg, a megfestésük körülmé
nyeiről nem szól. Más, a művésztől 
független korabeli forrás sem emléke
zik meg e képekről, ezért keletkezési 
idejükről, megfestésük helyszínéről 
nem tudunk semmi biztosat. A mű
vészi és az érzéki valóság között felfe
dezett motívumpárhuzamok alapján 
ugyanakkor kijelenthető: a Tó he
gyekkel egyértelműen arra utal, hogy 
Csontváry valamikor járt és alkotott 
a Maggioretó partján. Ugyanezt sej
teti a Titokzatos sziget is, amelynek 
önmagában véve nincs olyan erős bi
zonyító ereje, mint a Tó hegyekkel 
című képnek.

fodor zoltán

Csontváry a Maggioretó partján

Látomás és látvány

Csontváry Kosztka Tivadar: Tó hegyekkel
Novohradské múzeum a galéria v Lucenci
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A Borromeo-öböl látképe Stresából, a háttérben a Punta Proman  
és a Pizzo del Lesino csúcsok kettősével, képeslap

Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget Az Isola Bella déli partja, képeslap
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Kiállítás

Képek az Intesa Sanpaolo bankcsoport műgyűjteményéből

Ilyen volt Velence a XVIII. században
Mióta a Szépművészeti Múzeum 
többéves rekonstrukcióra bezárta 
kapuit, az egyetemes festészet törté
netének régebbi fejezeteit kedvelők 
ritkán találkozhatnak kedvükre való 
kiállítással. Szerencsére a Hősök te
rén a munkálatok lassan befejezés
hez közelednek, így az ősszel esedé
kes, egyelőre részleges újranyitáshoz 
egyfajta ráhangolást is jelent az a kü
lönleges, Velencei látképek az Intesa 
Sanpaolo műgyűjteményéből című 
kamaratárlat, melynek a Magyar 
Nemzeti Galéria ad otthont.

Az olasz bankok a reneszánsz kor 
óta hagyományosan kiveszik részü
ket a kultúra támogatásából, s töb
ben közülük az idők során komoly 
gyűjteményt is felépítettek. Így tett 
az Olaszországban piacvezető, de 
az egész euróövezetben a legnagyob
bak közé tartozó, a magyarországi 
CIB Bankot nemzetközi hálózatá
ban tudó Intesa Sanpaolo is, mely
nek kollekciója napjainkban már 
hozzávetőleg 20 ezer tételt számlál, 
s ezek fele kiemelkedő jelentőségű
nek minősül. Milánóban, Nápolyban 
és Vicenzában három múzeumot és 
kulturális központot tartanak fenn, 
ahol állandó kiállításaikon az egyete
mes művészettörténet egyegy fontos 
fejezetét, illetve egyegy régió művé
szetét mutatják be.

A bank Progetto Cultura (Kulturá
lis Projekt) programja révén a műtár
gyak rendszeresen útra kelnek, hogy 

külföldön is hozzáférhetővé váljanak 
a múzeumlátogatók számára. A buda
pesti tárlaton, melynek előkészítésé
ben a bankcsoport hazai tagja, a CIB 
Bank is közreműködik, a Palazzo 
Leo ni Montanariban található vi cen
zai múzeum egyik fő gyűjtési terü
letét, a XVIII. századi velencei festé
szetet reprezentáló négy alkotás lesz 
látható: Canaletto (Giovanni Antonio 
Canal), Francesco Guardi, Hendrik 
Frans van Lint és Michele Marieschi 
egyegy jelentős olajképe.

A művek szerzői közül a  fes
tői szabadságot realizmussal ele
gyítő, a veduták egyik legnagyobb 
mesterének tek intett Canaletto 
a legismertebb, de ma már hason
ló „sztárstátuszt” élvez az életében 
jobbára mellőzött Francesco Guardi 
is. Legújabbkori népszerűségét látva 
Francis Haskell brit művészettörté
nész az olasz barokknak szentelt ta
nulmányában úgy tekint Guardira, 
mint az első, a maga korában meg 
nem értett nagy művészre. A rövid 
életű Marieschi kezdetben capricció
kat festett, majd – Canaletto hatására 
– az ő munkásságában is előtérbe ke
rültek a veduták.

Míg Canaletto, Guardi és Marieschi 
élete, pályája a lehető legszorosabban 
kötődött Velencéhez – mindhárman 
itt születtek és itt is haltak meg –, ad
dig a negyedik velencei veduta szerző
je, az antwerpeni Hendrik Frans van 
Lint – ha hihetünk életrajzíróinak – 

nagy valószínűséggel még csak nem 
is járt ott. Itália azért az ő életében is 
meghatározó szerepet játszott: szülő
városából gyerekként Rómába került, 
amit aztán a kutatások szerint később 
csak kétszer hagyott el: egyszer Firen
zébe látogatott, egyszer pedig – édes
anyja temetésére – visszatért Antwer
penbe. Velencei tárgyú képeihez így 
csak pályatársa munkáiból meríthet
te a motívumokat. Míg a három velen
cei mester alkotásai a Szépművészeti 
Múzeum gyűjteményében is megta
lálhatóak, addig Hendrik Frans van 

Lint festményével a hazai közönség 
minden bizonnyal most találkozhat 
először.

A négy képet nemcsak és nem is 
elsősorban azért lesz érdekes együtt 
látni, mert az azóta is töretlen nép
szerűségnek örvendő város külön
böző jellegzetes panorámáit és épü
leteit ábrázolják, hanem azért, mert 
a témák hasonlósága mellett jobban 
szembe ötlenek a megközelítésbeli, 
stiláris különbségek.

Canalettónak egy lagúna partján 
álló templomot ábrázoló festménye 

híven illusztrálja mindazt, amit kor 
és pályatársa, a kritikusként és mű
kereskedőként is működött Anton 
Maria Zanetti három évvel a mester 
halála után így fogalmazott meg: „le
nyűgöző művészet a helyszínválasz
tás, az alakok elrendezése, a városi 
terek, a fények és árnyékok kezelé
se tekintetében, (…) szemgyönyör
ködtető élesség, kifinomult szín és 
ecsetkezelés.” Guardinak a Szent 
Márk teret ábrázoló műve a művész 
érett korszakából származik, amikor 
Canaletto hatása már kevésbé érvé
nyesült; a művészt ekkor már sok
kal inkább a festmény hangulata fog
lalkoztatta, mintsem az aprólékos, 
részletgazdag kidolgozás. Marieschi 
munkája – amely az egyik legtipiku
sabb velencei motívumot, a Canale 
Grandét ábrázolja – épp ellenkező
leg, ifjúkori munka; a kép keletkezé
sekor 20–25 éves művész ekkor még 
erősen a nála egyébként csak 13 év
vel idősebb Canalettóban látta a kö
vetendő példát. Komoly kvalitásokról 
tanúskodik Hendrik Frans van Lint 
rendkívüli alapossággal kidolgozott 
vászna is, de mintha hiányozna be
lőle a szenvedély – az az érzés, amely 
valószínűleg csak akkor ragad ma
gával egy alkotót, amikor „élőben” 
szembesül e pompás panorámával. 
A kiállítás szeptember 18-tól október 
14-ig tekinthető meg a Magyar Nem-
zeti Galériában.

E. P.

VELENCEI 
LÁTKÉPEK
az Intesa Sanpaolo műgyűjteményéből

2018. szeptember 18. – október 14.
Magyar Nemzeti Galéria
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Michele Marieschi: A Canale Grande látképe a Rive del Vinnel és a del Carbonnal, 
1730–1735 körül

olaj, vászon, 55,5×83 cm, Intesa Sanpaolo gyűjtemény
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Esszé

Ha azt halljuk, műtárgyrestitúció, elsőként 
rendszerint a náci érában – főként zsidó vagy 
kényszerrel azzá minősített – tulajdonosaik
tól erőszakkal elvett vagy valós értékük töre
dékéért kizsarolt műtárgyak visszaszolgáltatá
sának ügyére gondolunk. Ilyen esetek valóban 
jelentős számban vannak napirenden jelenleg 
is, ám a témakör ennél sokkal tágabb: vannak 
„örökzöld” esetek – gondoljunk csak az Elgin
márványokra vagy a Nefertitimellszoborra. 
Tavaly óta azonban a restitúciós ügyek ugyan
csak régi, ám az elmúlt évtizedekben kevés fi
gyelmet kapott és még kevesebb friss fejleményt 
hozó csoportjára irányul a reflektorfény, a ko
rábbi gyarmatokról az egykori gyarmattartó or
szágokba „került” műtárgyak sorsára.

E megfogalmazás sok mindent takarhat, hi
szen a tárgyak egy része legálisan – vásárlás 

vagy csere révén – jutott jelenlegi őrzési helyé
re, többségük azonban rablás, fosztogatás útján, 
illegális ásatásokról kimenekítve vagy egyéb til
tott módon került európai köz és magángyűj
teményekbe. Ezeknek az ügyeknek több olyan 
vonása is van, amely eltér a náci érához kap
csolódó restitúciótól. Egyfelől a történetek jó
val régebbiek, így dokumentáltságuk még hiá
nyosabb – azaz a restitúciós igény elbírálása 
számos esetben még bonyolultabb –, másfelől 
itt szinte mindig két állam áll szemben egymás
sal: a korábbi gyarmattartó és az attól sok szá
lon gyakran ma is függő, például jelentős fejlesz
tési támogatásban részesülő egykori gyarmat. 
S bár a politika szerepe a vészkorszakhoz kötő
dő ügyekben sem elhanyagolható, itt egyértel
műen politikai kérdés már az is, hogy a korábbi 
gyarmat előálle egyáltalán ilyen igénnyel, illet
ve hogy miként reagál erre a „címzett”. Az érv

rendszer is mindkét oldalon tartalmaz sajátos 
elemeket, melyek azt jelzik, hogy a megoldáske
reséshez nem elég a paragrafusokat böngészni.

Az egykori gyarmatok például joggal hivat
koznak arra, hogy nemcsak tulajdonuktól fosz
tották meg őket, hanem attól is, hogy mai lakóik 
egyáltalán megismerhessék a nemzeti identitás
tudat kialakulásában fontos szerepet játszó kul
turális örökségüket: az Európába hurcolt mű
tárgyaik nagy része a nyilvánosság számára 
nem hozzáférhető. Ez nemcsak a magán, ha
nem a közgyűjteményekre is igaz, hiszen e tár
gyaknak rendszerint csak töredéke – nagyobb 
múzeumok esetében sokszor csak 510 száza
léka – szerepel a tárlatokon. Többségük soha
sem hagyja el a raktárakat, s mivel feldolgozott
ságuk, kivált digitalizálásuk szintje többnyire 
igen alacsony, a távolból sem lehet megismerni 

ezeket. A hozzáférhetőség ugyanakkor a vita
tott műtárgyakat őrző országok részéről is érv. 
Illetékeseik szívesen hangoztatják, hogy mil
liós látogatottságú múzeumaik professzioná
lis őrzést és állagvédelmet biztosítanak, s így 
nagyságrendekkel több ember számára teszik 
lehetővé például az afrikai kultúra kincseinek 
megismerését, mint ha azok ma is egykori meg
alkotásuk helyszínén lennének találhatók. Szá
mos esetben érthető az az aggodalom is, amely 
visszajuttatásuk esetén e műtárgyak további 
sorsát kísérheti. Ez részben szakmai jellegű – 
megoldotte megfelelő őrzésük, restaurálásuk, 
tudományos feldolgozásuk –, de a politikailag 
instabil, korrupt országok esetében az a féle
lem is megjelenik, hogy sorsuk követhetetlen
né válik. E félelmet igazolja annak az afrikai 
miniszternek a reakciója, aki az esetlegesen 
visszaadandó művek további sorsára vonatkozó 

érdeklődést azzal hárította el, hogy a kérdéses 
tárgyak az ő jogos tulajdonukat képezik, ezért 
azokkal azt csinálnak, amit akarnak.

A probléma dimenziói jól leírhatók egyetlen, 
a tekintélyes német Focus hetilap online változa
tában júliusban megjelent adattal: a felmérések 
szerint Afrika tárgyi kulturális örökségének 90 
százaléka ma Európában található. (A témában 
természetesen más kontinensek is érintettek.)

Francia kurzusváltás

Évtizedekig alig volt mozgás ebben a kérdés
ben. A fordulópontot Emmanuel Macron fran
cia elnök tavaly november 28i beszéde jelen
tette, a Burkina Fasói főváros, Ouagadougou 
egyetemén. A francia – és nem csak a francia 
– restitúciós politikának új irányt adó, s nem 
véletlenül a leginkább érintett kontinensen el
hangzott beszéd kulcsmondata így hangzott: 
„Szeretném, ha a következő öt évben létrejön
nének a feltételek ahhoz, hogy Afrika öröksé
ge ideiglenes vagy állandó jelleggel visszatérjen 
Afrikába.” E bejelentés állítólag saját kulturális 
miniszterét és a potenciálisan érintett műtár
gyak legnagyobb együttesét őrző, időközben 
Jacques Chirac volt elnök nevét is felvett pári
zsi Musée du quai Branly vezetőit is meglepte. 
Macron ugyanis előzetesen nem egyeztetett ve
lük, márpedig ebben a kérdésben korábban hoz
zájuk hasonlóan a francia törvényekre hivatko
zó, elutasító álláspontjáról volt ismert. Az elnök 
persze óvatosan fogalmazott: nem a művek visz
szaadásáról beszélt, hanem azok Afrikába tör
ténő visszatéréséről – aminek a restitúció csak 
egyik lehetséges formája –, s nyitva hagyta azt 
a kérdést is, hogy a visszatérést örök időkre szó
lónak vagy ideiglenes jellegűnek véli.

A tét komoly, hiszen Párizsban kivételesen 
nagy az afrikai művek koncentrációja. Nem vé
letlen, hogy az említett híres múzeum, amely
nek 70 ezer műtárgya közül mindössze ezer 
szerepel az állandó kiállításán, még egyetlen 
időszaki tárlathoz sem kölcsönzött semmit Af
rikából. Macront ismerve azonban a felvetésé
től lelkük mélyén nyilván továbbra is berzenke
dő múzeumi vezetőknek nem lehetnek illúziói: 
az elnök márciusban már be is jelentette, hogy 
őszig két, általa felkért szakértő fogja kidolgoz
ni a konkrét javaslatokat elképzeléseinek meg
valósítására. Ezek közt vélhetően olyan pontok 
szerepelnek majd, mint az esetleges törvény
módosítások szükségességének felmérése, se
gítségnyújtás a szakemberképzéshez, a tartós 
letét, később esetleg a művek tulajdonjogának 
átadására kiszemelt helyi múzeumok támoga
tása – akár a Louvre Abu Dhabihoz hasonló, 
persze egészen más feltételekkel megvalósuló 
projekteket is beleértve. De ilyen kérdés lehet 
még az érintett műtárgyak közös tudományos 
feldolgozása és afrikai szakemberek bevonása 
a tárgyakat birtokló franciaországi múzeumok 
kiállításainak előkészítésébe.

Érdekes a két felkért tanácsadó személye is: 
Felwine Sarr szenegáli íróközgazdász az érin
tett térséget képviseli, míg Bénédicte Savoy fran
cia művészettörténész Párizs mellett a témában 
ugyancsak érintett Berlinben is kutat és ok
tat. Ő tavaly mondott le a berlini Humboldt Fo
rum tanácsadó testületében viselt tisztségéről 
– éppen a Forum állományához tartozó tárgyak 
provenienciakutatásának elhanyagolása elleni til
takozásként. A Humboldt Forummal a hosszas vi
ták után jelenleg újjáépítés alatt álló berlini városi 
palotában 2019 végére a maga nemében egyedül
álló kulturális és tudományos központ jön létre, 
melynek legnagyobb „lakója” az Európán kívüli 
kultúrák félmillió tárgyi emlékét őrző, írásunk té
májában közvetlenül érintett Ethnologisches Mu
seum Berlin (Berlini Etnológiai Múzeum) lesz. 
Savoy mindenesetre összekötő kapocs lehet a két 
ország között, nem véletlenül vett részt – a német 
delegáció tagjaként – Françoise Nyssen francia 
kultuszminiszter és Monika Grütters német kul
turális államminiszter ez év áprilisi találkozóján, 
ahol fontos téma volt a restitúció.

A francia kurzusváltás a többi egykori gyar
mati hatalmat is nyomás alá helyezte; közülük 
egyelőre Németország és NagyBritannia szánta 
el magát komolyabb lépésekre.

Német intézkedések

Németországban néhány intézmény előbb lé
pett, mint maga a kultúrpolitika. A már em
lített etnológiai múzeum kilenc műtárgyat, 
köztük bronzmaszkokat adott vissza alaszkai 
őslakóknak, miután ezekről egyértelműen 
kiderült, hogy illegális ásatáson kerültek elő 
az 1880as években. A hamburgi Museum für 
Kunst und Gewerbe (Iparművészeti Múzeum) 
termeiben jelenleg is látható a Raubkunst? (El
rabolt műtárgyak?) című kiállításának témája 
pedig három, a Benini Királyságból szárma
zó bronzszobor – kis töredéke a brit csapatok 
által 1897ben kifosztott benini királyi palota 
kincseinek. A bronzok nagy része a hamburgi 
kikötőn keresztül érkezett Európába, s Justus 
Brinckmann, a múzeum akkori igazgatója töb
bet megvásárolt közülük. Ezek egy része ma is 
Hamburgban található, az említett három mel
lett egy nagyobb összeállítás a Museum für 
Völkerkunde Hamburg (Hamburgi Néprajztu
dományi Múzeum), június óta új nevén Muse
um am Rothenbaum, Kulturen und Künste der 
Welt (Múzeum a Rothenbaumnál, világkultúra 
és világművészet) tulajdona. A tárlat részletesen 
feldolgozza a három bronz történetét, és jelzi, 
hogy a kiállítás után azokat átadják a néprajz
tudományi múzeumnak, hogy további sorsuk
ról a területileg ma illetékes nigériai kormány 
bevonásával szülessen közös döntés. A berlini 
Museum für Naturkunde (Természettudomá
nyi Múzeum) helyzete kényelmesebb, Tanzánia 
ugyanis pillanatnyilag nem követeli vissza a vi
lág legnagyobb dinoszauruszcsontvázát, ame
lyet német régészek találtak meg – történetesen 
1909–1913 között, nem sokkal a majimaji felke
lés véres leverése után, amikor az ország német 
gyarmat volt. A német külügyminiszter máju
si Dar esSalaami látogatásán helyi kollégája 
hangsúlyozta, hogy a csontváz a világörökség 
része, „nemcsak Németországé és Tanzániáé, 
és megőrzésére a németek sok pénzt áldoztak. 
Többet segít az országnak, ha inkább közös ré
gészeti projekteket támogatnak nálunk.”

Az elmúlt hónapokban már átfogóbb, bár 
a kritikusok szerint nem kellően radikális lé
pésekre is sor került. Áprilisban bejelentették, 
hogy a múzeumok náci múltú műtárgyainak ala
posabb feldolgozását segítő, 2015ben létreho
zott Lost Art Foundation a jövőben a „gyarma
ti múltú” műtárgyak provenienciakutatásának 
finanszírozásában is részt vállal. Májusban pe
dig a német múzeumi szövetség nyilvánosság
ra hozott egy felkért szakértők által kidolgozott 
útmutatót arra vonatkozóan, hogyan kezeljék 

Lavinát indított el a francia elnök

Restitúció – gyarmati kontextusban

Relief hadi jelenettel, Nigéria, XVI–XVII. század
bronz, 55×39 cm
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Esszé

a tagintézmények „gyarmati múltú” műtár
gyaikat. Őszre ígérik ennek újabb változatát, 
amelynek elkészítésébe már a „származási or
szágok” szakembereit is bevonják. Bírálói sze
rint a javaslat sokkal puhább, mint a Macron 
által megfogalmazott célok: a restitúciót nem 
ajánlja általános gyakorlatnak, csak az olyan 
ügyeket vizsgálná, melyek „megsértették a ko
rábbi gyarmatokon az akkori jogi és etikai nor
mákat”, és ezekben is inkább alternatív meg
oldásokat preferál, például a tartós letétet vagy 
a kérdéses tárgyak feletti „közös felügyeletet”. 
Pozitívum ugyanakkor, hogy kiterjedne vala
mennyi „gyarmati kontextusú tárgyra”, tehát 
nemcsak azokra, amelyek a viszonylag rövid 
német gyarmati uralom ideje alatt kerültek Né
metországba.

Berlinben egyébként elismerik, hogy a 
restitúciós ügyekben eddig az emberi és a pénz
ügyi erőforrások biztosításának terén is a vész
korszakhoz kapcsolódó ügyek élveztek meg
kérdőjelezhetetlen elsőséget. Most érkezett el 
az ideje annak – a nemzetközi trenddel sze
rencsésen egybeesve –, hogy a gyarmati kor
szakhoz kapcsolódó ügyek is nagyobb figyel
met kapjanak. A feladat hasonló: külső – akár 
afrikai – szakemberek bevonásával alaposan 
át kell vizsgálni a potenciálisan érintett gyűjte
ményeket, mint ahogy arra a brémai Übersee
Museumban (Tengerentúli Gyűjtemények 
Múzeuma), vagy akár Berlinben, a Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz (Porosz Kulturális 
Örökségvédelmi Alapítvány) intézményeiben 
már akadnak jó példák. A gyarmati eredetű 
tárgyak esetében – az akkori egyenlőtlen erő
viszonyokra és a jogtiprásra való tekintettel – 
a provenienciát mindaddig problematikusnak 
kell tekinteni, amíg ennek ellenkezője nem bi
zonyított. A megkezdett munkának új lendü
letet adhat, hogy a CDU/CSUnak és az SPD
nek a tavalyi választások után idén megkötött 
koalíciós szerződésében első ízben szerepel 

hangsúlyos feladatként a gyarmatosító múlt fel
dolgozása. A legnagyobb német kulturális in
tézmények ernyőszervezeteként működő, már 
említett örökségvédelmi alapítvány hat új stá
tuszt kapott az eredetkutatásra, a kulturális ál
lamminiszter ez irányú büdzséjét pedig újabb 
hárommillió euróval tornázták feljebb. A né
met múzeumi szövetség vonatkozó irányelvei
nek végleges változata pedig abban segíthet, 
hogy az érintett intézmények a jövőben egysé
ges szemlélettel dolgozzanak ezen a területen.

Brit rugalmasság

A már említett benini bronzok még NagyBri
tanniának is komoly fejtörést okozhatnak – töb
bek közt a British Museum és az oxfordi Pitt 
Rivers Museum rendelkezik benini „készletek
kel”. (NyugatAfrika egyik legvirágzóbb egy
kori királyságának műtárgyaiból jutott egyéb
ként Ausztria és az Egyesült Államok néhány 
hasonló intézményébe is.) Függetlenségének 
1960ban történt elnyerése óta Nigéria már 
több kísérletet tett a bronzok visszaszerzésé
re, de követelései a legutóbbi időkig süket fü
lekre találtak Londonban. Az idők azonban ott 
is változnak, s a brit fővárosban ma már nem
csak ezért készek a tárgyalásokra, hanem azért 
is, mert Nigéria néhány más afrikai országnál 
engedékenyebb álláspontot képvisel: számára 
a kölcsönzés, a tartós letét is elfogadható meg
oldás, nemcsak a tulajdonjog átruházása. A tár
gyalások sikerében bízva az afrikai országban 
már meg is kezdték egy új múzeum tervezését, 
amely azon a vidéken épülne meg, ahonnan 
a visszavárt tárgyak származnak. A megálla
podás létrejöttéhez azonban a nigériai félnek 
nemcsak szakmai követelményeket kell teljesí
tenie, de komoly garanciákat kell nyújtania arra 
is, hogy a letét lejártakor nem gördít akadályt 
a tárgyak visszaszállítása elé.

London számára Nigériánál is keményebb 
dió lehet Etiópia, amely mostanában a Victoria 
and Albert Museum jövő év június végéig láto
gatható kiállítása, a Maqdala 1868 kapcsán ke
rült a figyelem középpontjába. A brit hadsereg 
150 évvel ezelőtt, a magdalai csatában legyőzte 
II. Tevodrosz etióp császár csapatait; a számos 
akkor zsákmányolt műkincs egy részét a neves 
londoni múzeum őrzi. Most az évforduló adott 
alkalmat arra, hogy ezek közül 20 értékes tár
gyat – így egy aranykoronát és a császárné ru
háját – együtt is kiállítsanak, amire eddig még 
nem volt példa. A tárlat előkészületeibe Etiópia 
londoni nagykövetségét is bevonták, és Tristram 
Hunt, a múzeum politikusból lett igazgatója fel
ajánlotta, hogy a kiállítást követően megvizsgál
ják a műtárgyak tartós letétként történő átadá
sát az addiszabebai nemzeti múzeum vagy más 
olyan intézmények számára, ahol biztonságos 
őrzésük feltételeit megteremtik. A nagykövet 
üdvözölte a lépést, de hangsúlyozta, hogy kor
mányának végső célja a kincsek visszaszerzése 
– nemcsak a Victoria and Albert Museumtól, 
hanem a British Museumtól, a British Librarytől 
és a cambridgei egyetemtől is. A British Muse
um erre annyit válaszolt, hogy kölcsönzésről le

het szó; egy ilyen kérést „a hasonló esetekben 
szokásos eljárásban” bírálnának el. Egyébként 
egyelőre a kölcsönzés sem tűnik egyszerű ügy
nek, mert 2008ban Etiópia hivatalosan is visz
szakövetelte a műtárgyakat, s mivel ezt a köve
telést nem vonták vissza, fennáll a veszély, hogy 
az etióp hatóságok a politikailag újra instabillá 
vált országban lefoglalnák azokat. A kincsek
ből még a westminsteri apátságba is jutott, ahol 
mintegy másfél százada őriznek egy szakrális 
tárgyat. Tekintettel pedig arra, hogy az angli
kán egyháznak a tulajdonában lévő tárgyakról 
való lemondás tekintetében megvan a maga sa
ját eljárása, feltehető, hogy a végső szót ebben 
az ügyben az anglikán egyház fejeként II. Erzsé
bet királynőnek kell majd kimondania.

A benini, etiópiai vagy más gyarmati erede
tű műtárgyak eltűnése a brit múzeumok vitrin
jeiből természetesen komoly veszteség lenne 
az érintett intézmények számára, London azon
ban a legnagyobb veszélyt – saját szemszögéből 
nézve – abban látja, hogy új keletű rugalmassá
gától Athén is vérszemet kap, és újult erővel kö
veteli vissza az Elginmárványokat.

A gyarmati kontextus említése ebben az 
esetben annak ellenére nem indokolatlan, 
hogy a vita itt nem egy egykori gyarmattar
tó és annak gyarmata között folyik. Amikor 
az Elginmárványok, azaz az athéni Akropo
lisz épületeinek márványból faragott szobrai 
és domborművei NagyBritanniába kerültek – 
nevezetesen 1801–1812 között –, Görögország 
az Oszmán Birodalom uralma alatt sínylődött. 
A mai görög állam erre hivatkozva nem fogadja 
el legitimnek azt a megállapodást, amely Lord 
Elgin számára lehetővé tette a szobrok megvá
sárlását és kivitelét.

Görögország régóta harcol a márványaiért, és 
az angol aggodalmakat igazolva most úgy tűnik, 
hogy ez a harc is új erőre kap. Idén júniusi, első 
hivatalos londoni látogatásán Alexis Tsipras gö
rög miniszterelnök egyértelműen fogalmazott: 
„A márványok a világ kulturális örökségének 
részei, de természetes helyük a Parthenónban 

van.” A műtárgyak jelentős részét őrző British 
Museum közleményben reagált a görög politi
kus szavaira, s ha nem is explicit formában, de 
elzárkózott a követelés elől. Érvként megemlí
tették, hogy a British Museum – a közvéleke
déssel ellentétben – a Parthenón Görögország
ból elkerült szobrainak csak a felét birtokolja, 
a többin további öt ország intézményei, köztük 
a Louvre és a vatikáni múzeumok osztoznak. 
Ennek említése azt jelzi, hogy NagyBritannia 
nem szándékozik egyedül lépni ebben az ügy
ben, és nyilván abban bízik, hogy hat országgal 
a görögök még nehezebben tudnak megegyez
ni, mint eggyel. Nem tűnik igazán erős érvnek 
a nemzetközi gyakorlatra való hivatkozás sem, 
amely szerint az ókori szobrokat ma már min
denütt múzeumokban helyezik el, és eredeti fel
lelési helyükön másolatokkal helyettesítik őket 
– azaz ha az Elginmárványokat vissza is adnák, 
azok nyilván Görögországban sem az eredeti 
helyükön lennének láthatók. Jogi értelemben 
irreleváns érv az is, hogy a szobrok a londoni 
múzeumban az egyetemes kultúrtörténetet pá
ratlan komplexitásban és gazdagságban bemu
tató kiállítás integráns részei. A görögök tud
ják, hogy gyors sikerre aligha számíthatnak, de 
úgy érzik, az idő nekik dolgozik, követelésüket 
egyre többen támogatják. Tanácsadóként töb
bek közt sikerült megnyerniük a főként emberi 
jogi ügyekkel foglalkozó neves amerikai ügyvé
det, Amal Clooneyt, a híres filmsztár, George 
Clooney feleségét is. Ennél persze még remény
keltőbb számukra, hogy a jelenleg ellenzékben 
lévő brit Munkáspárt vezére, Jeremy Corbyn is 
a márványok visszaadása mellett foglalt állást.

Valami tehát megindult a gyarmati múlt e ter
hes örökségének felszámolásában. A nemzet
közi közvélemény érdeklődéssel várja, milyen 
eredménnyel zárul a Macron által indított of
fenzíva, és vajon lépneke majd azok az egykori 
gyarmattartó országok is, amelyek – nyilváno
san legalább – még nem sok jelét adták annak, 
hogy módosítani tervezik eddigi politikájukat.

EMőd PétEr

Szeptember 25.  
19. és 20. sz.  
festmények, bútorok

Kiállítás: szeptember 14 – 22.  www.nagyhazi.hu

Szeptember 26.  
Néprajzi tárgyak

Részlet a hamburgi Museum für Kunst und Gewerbe Elrabolt műtárgyak? A benini bronzok című kiállításáról
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Kiállítás

Molnár Ani Galéria, Budapest

Kamerák és más optikai eszközök
Már javában látogatható volt Wa-
licz ky Tamás tárlata a Molnár 
Ani Galériában, amikor nyilvá-
nossá vált a Velencei Képzőmű-
vészeti Biennálé Magyar Pavi-
lonjának programjáért felelős 
zsűri döntése, melynek értelmé-
ben a kiállítással azonos című 
projekt kapta meg hazánk kép-
viseletének lehetőségét a legran-
gosabb nemzetközi képzőművé-
szeti eseményen.

Sohasem volt még annyira egysze
rű fényképet készíteni, mint manap
ság. Kéznél levő okostelefonunkkal 
bármit azonnal lefotózhatunk. A kép 
elkészítésében segít a beépített auto
matika, ha pedig a felvétel mégsem 
felelne meg az  elvárásainknak, 
számtalan olyan applikáció létezik, 
amely algoritmusai révén még javíta
ni tud rajta. Ma már a technológia fej
lődése révén bárki képes éles és szín
helyes kép készítésére, mindenféle 
szakmai tudás nélkül. A kézi eszkö
zeinkben lévő kamerák és tárhelyek 
kihelyezett, külső memóriák lettek, 
a fotózás pedig már nem az emléke
zés, hanem inkább a kommunikáció 
alapvető eszköze. Egyre inkább ké
pekkel dokumentáljuk életünket és 
meséljük el történeteinket. A piacon 
folyamatos verseny zajlik, formátu
mok jönnek és mennek, a mobilokba 
épített kamerák miatt a kompakt 
fényképezőgépek is eltűnőben van
nak. A digitális paradigmaváltásnak 
köszönhetően egyre inkább stan
dardizálódik és automatikussá válik 
a fotókészítés. 

Waliczky Tamás legújabb média
archeológiai projektje során virtuális 

kamerákat épített 3Dben, melyekkel 
egyrészt az alternatív fejlesztési, in
novációs lehetőségeket kutatta a XIX. 
század találmányainak XXI. száza
divá fejlesztett verzióiban, másrészt 
különböző leképezési módszereket 
alkotott hozzájuk, amelyek a humort 
és a játékosságot sem nélkülözik, mi
közben esztétikai elvárásainak is 
megfelelnek.

Míg a hagyományos fényképezőgé
pek könnyű kis dobozok, melyeknek 
az elején van az objektív, a hátulján 

pedig a film, addig Waliczky kreált 
kamerái nehézkes, nagy gépezetek, 
amelyeket egyáltalán nem lenne 
könnyű használni. Azt is mondhat
nánk rájuk, hogy nem túl felhaszná
lóbarát eszközök. Ezek ugyanis nem 
szabványosított szerkezetek, hanem 
egyedi darabok, alkotások, és a fo
tósnak vagy filmesnek meg kell ta
nulnia a használatukat, illetve saját 
érzékenységéből, tudásából is sok
kal többet kell hozzátennie ahhoz, 
hogy valóban jó kép készülhessen. 

Sokszor nem is tudható előre, hogy 
milyen lesz a felvétel, mivel a masi
nán kereső sincs. Waliczky kameráit 
– ha léteznének – meg kellene ismer
ni, hozzá kellene szokni a használa
tukhoz. Ha viszont valaki pontosan 
ráérezne, hogyan kell kezelni őket, 
képes lenne különleges, egyedi képet 
készíteni velük, amely különbözne 
a ma ismert átlagfotográfiától. Kame
rái között van olyan, amely nem köz
ponti perspektívával, hanem axono
metrikusan képezi le a világot, olyan 

is, amely három objektíven keresztül 
– miáltal furcsa, egymásra exponált, 
kollázsszerű látvány jön létre –, de 
akad olyan is, amely sok kis részből 
összeálló, mozaikszerű képet alkot.

Waliczky másfél év alatt model
lezte meg a 22 kamerát. Miközben 
fontos volt számára, hogy ezek a gra
fika nézőpontjából esztétikusan néz
zenek ki, kiemelt jelentőséget kapott 
az is, hogy valóban működőképesek 
legyenek. A burkolat mögött tehát ott 
a teljes mechanika, minden egyes 
részletével, ami elképesztő részlet
gazdagságot eredményez. A fekete
fehér printeken sokszor megmutat
ja ezek belsejét azáltal, hogy levesz 
és a képre helyez egy takaróelemet. 
Jelenleg már nemcsak kamerákat, 
hanem vetítőgépeket és mindenféle 
optikai eszközt is modellez – olya
nokat, amelyeknek közük van a foto
gráfiához és a filmezéshez.

Utoljára 29 évvel ezelőtt készített 
printeket, bár a háromdimenziós lát
vány kétdimenziós leképezése min
dig is érdekelte. Három grafikából 
álló, A masinák című 1989es soroza
ta kiemelt szerepet kapott életművé
ben, hiszen a Gramofon című darab
bal elnyerte az Ars Eletronica Golden 
Nicadíját, s ennek köszönhetően üs
tökösként indult el pályafutása.

Bár 1989es művei szintén 3Ds 
grafikák voltak, akkor még nem lé
tezett olyan printer, amellyel ezeket 
jó minőségben lehetett volna nyom
tatni, ezért Waliczky ezeket még 
monitorról fotózta. A reprodukció
kat azután jó minőségű fotópapírra, 
40×60es méretben kinagyították 
mint műalkotásokat. Míg az akko
ri sorozat mai szemmel nézve kis 
felbontású, addig a Kamerák soro
zat grafikai darabjai már óriás fel
bontásúak, ami lehetővé teszi, hogy 
minden részletet tüzetesen meg le
hessen vizsgálni a gépezeteken, hi
szen csaknem harminc év elteltével 
kifejlesztettek egy olyan technikát, 
amely egy speciális nyomtatónak kö
szönhetően múzeumi élményt adó, 
minőségi papírra képes nyomtatni, s 
garantálják, hogy száz évnél is hosz
szabb ideig megtartja a színét és mi
nőségét. 

Az Üveglemezes kamera esetében 
Waliczky kifejlesztett egy óramű
ves szerkezetet, amely kockánként 
továbbítja az üveglemezt az üvegle
mezes filmfelvevőgépben. Ha csak 
arra koncentrált volna, hogy a kame
ra működjön, akkor az óraművet be
rakta volna egy fémdobozba, a masi
na aljára, hogy ne is látszódjon. De 
mivel a végtermékek grafikák és el
sősorban műalkotások, ezért úgy épí
tette meg a felnagyított óraművet, 
hogy az esztétikus is legyen. A ka
merák tervezésekor még az is fontos 
szempont volt számára, hogyha va
laki türelmesen elkezdi végignézni 
ezeket a grafikákat, ki tudja találni, 
miként működik, milyen képet csi
nál az adott szerkezet. Amikor hal
szemoptikát tervezett, a számítógép 
segítségével egy Nikon optika alap
ján építette fel a lencsét. 

Bár a kamerák többsége kitalált, 
születtek a sorozatban olyan masi
nák – és ezáltal grafikák – is, ame
lyek régi ötletek vagy tanulmányok 
alapján jöttek létre. Az egyik grafi
kán például egy XIX. századi, úgy
nevezett tükörkamerának a tovább
fejlesztése jelenik meg. Ez egy létező 
kamera volt, amely egy homorú tü
kör segítségével üveglencse nélkül 
képezte le a látványt a fotópapírra. 

Abban az időben nagyon érdekes 
találmánynak számított, mert sok
kal fényerősebb volt, mint az akkori 
üveglencsés optikák. De nem fejlesz
tették tovább, mert csak kis méretű, 
bélyegnagyságú fotót lehetett vele 
csinálni. Waliczky kutatása során 
megtalálta a gép terveit és szabadal
mi leírását, s ezek alapján virtuálisan 
megépített egy hasonló masinát to
vábbfejlesztve, azaz az eredeti fából 
készült fényképezőgép helyett ő fém 
filmkamerát tervezett, hozzárendel
ve egy olyan mechanizmust, amely 
képek sorozatát veszi fel.

Három szerkezet (Panoráma kame
ra, Swivel kamera, Flipbook vetítő) 
grafikái idővel animációkkal is kiegé
szültek, mivel Waliczky szerette volna 
térben is érzékelhetővé tenni a masi
nákat. Nagyon egyszerű animációk
ról van szó, ahol a szoftver kamerája 
körbejárja a gépet, és minden oldalról, 
több látószögből is megmutatja.

Jelenleg a sorozat 22 nagy méretű 
grafikából és négy animációból áll. 

Először Hongkongban volt látható, 
a CMC L3 Galleryben, a városi egye
tem Run Run Shaw Creative Media 
Centerében, ahol Waliczky 2010 óta 
a School of Creative Media tanszék 
számítógépanimációs részlegének 
vezetője. A kiállítás kurátora Sze
pesi Anna művészettörténész volt, 
aki a kezdetektől segíti Waliczky 
életművének építését és bemutatá
sát. A tárlat sikerének köszönhető
en a hongkongi Osage Gallery szer
ződést kötött Waliczkyval, és ázsiai 
képviselőjeként ez év tavaszán a ma
kaói nemzetközi művészeti vásáron 
is bemutatta az anyagot. 

Ha meghallják Waliczky Tamás 
nevét, sokan A kert című, 1992
es munkájára asszociálnak, vagy 
a korai Képekre (1988), mely kül
földi karrierjét elindította. Gondol
kodásmódja kialakulásának egyik 
legfontosabb állomása a kilencve
nes évek elején készült Trilógia (Az 
erdő, A kert, Az út) című alkotása 
3Ds tereivel, fordított perspektíva
paradoxonjaival. Waliczky nyolcéve
sen fényképezett, kilencévesen már 
rajzfilmet csinált. Apja amatőr fotós 
volt, és otthonukban rengeteg fény
képezőgépkatalógussal találkozha
tott. A technika, a gépek nyújtotta 
inspiráció a fényképezőgép, majd 

a kamera után a számítógépek újabb 
és újabb típusaiból, valamint a kü
lönböző, rajtuk futó szoftverekből 
táplálkozik, s végigkíséri egész élet
művét. 

Waliczky a számítógépes szoftve
rek segítségével feszegeti a térről, 
az időről, valamint a perspektívá
ról alkotott elképzeléseinket. Örök 
visszatérő kérdésére – „Hogyan lát 
az ember?” – műveivel különböző 
válaszokat ad. Most éppen épített, 
virtuális kamerái segítségével, me
lyek megmutatják, hogy a különböző 
leképezések révén még mennyiféle 
és mennyire eltérő módokon lehetne 
látni a világot. Pályafutása kiemelke
dő példája annak az innovatív művé
szi hozzáállásnak, amelynek révén 
a számítógép segítségével folytat
ja a vizuális illúziókkal és az észle
léssel való kísérleteit – ahogyan azt 
1989ben, A számítógépes művészet 
kiáltványában megalapozta. (Megte-
kinthető október 13-ig.)

S. Sz.

Waliczky Tamás: Üveglemezes kamera, 2017
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Waliczky Tamás: Multiexpozíciós kamera, 2017
fine art digitális nyomat, 60×42 cm, 5+2 példány, részlet

Waliczky Tamás: Panoráma kamera, 2017
fine art digitális nyomat, 60×42 cm, 5+2 példány, részlet
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Az acb Galéria bemutatja:
Fenyvesi Tóth Árpád (1950–2014)
Splendid Isolation

Megrendelhető: acbinfo@acbgaleria.hu
A kétnyelvű tanulmánykötet egyben
fenyvesi Tóth Árpád: Splendid Isolation c.
kiállításának katalógusa, mely az acb Galéria 
három kiállítóterében kerül megrendezésre:
acb Galéria – acb Attachment – acb NA,
2018. szeptember 14 – november 9.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával.
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Digitális művészet a kilencvenes évek Magyarországán II.

Art & Tech, avagy a művészek elvándorlása
Kommunikációskulturális rendsze
rünk az ezredforduló táján digitális 
platformra került. Ez a telekommuni
káció és az interaktivitás szempontjá
ból is új irányú fejlődés megváltozott 
kulturális architektúrát hozott létre. 
A decentralizált médium, az internet 
által megnyílt információs csatorna 
új értelemben vett „demokráciát” hí
vott életre, melyre a technológia fej
lődésének nyomán a képzőművészek 
a korai, egyszerű alkotásoktól kezdve 
mind komplexebb interakciós rend
szert alkalmazó művekkel ref lek
táltak. A kilencvenes évek második 
felétől a művészek innovatív előrero
hanásában Magyarországon is jól ér
zékelhető volt a technológiai evolú
ció. A korabeli helyzetet rekonstruáló 
tanulmány első része, mely többek 
közt az Intermédia tanszék indulását 
és a szcénát összefogó Internet.gala
xisokat eleveníti fel, a Műértő július–
augusztusi számában olvasható.

A művészeti kreativitás és az in
ternet lehetőségei a kezdetekkor még 
korlátozottak voltak, amire jó példa 
Eperjesi Ágnes 1997es VRML sta
tisztika című műve. Ez a kilencve
nes évek lassú hálózati kapcsolatára 
reflektált, és az adott oldalak betöl
tési idejét, illetve betöltőjük türelmét 
tesztelte és rögzítette. Amikor a láto
gató ellépett az üres oldalról, feljött 
egy ablak, mely jelezte, hány másod
perc telt el várakozással. Az így ösz
szegyűjtött „várakozási adatokat” 
a SZTAKI (Magyar Tudományos Aka

démia Számítástechnikai és Automa
tizálási Kutatóintézet) munkatársai 
programozással vizualizálták egy 
virtuális várost felépítve, ahol egy 
spirális vonalú képzeletbeli pályán 
a centrumból kifelé haladva jelen
tek meg a másodpercadatok, kockán
ként építve a várost. Eperjesi műve 
a Novacom által alapított kortárs mű
vészeti díj Internet kategóriájának 
nyertese lett 2000ben.

A kilencvenes években Magyaror
szágon számos párhuzamos történés 
zajlott az internetes technológia ter
jedésének köszönhetően, amire más
hogyan reflektált a piac, a művészeti 
közeg és a társadalom. A sokféle kez
deményezés összeért vagy eltűnt, 
vagy egyszerűen bekebelezte, felül
írta egyik a másikat.

A C3 Kulturális és Kommunikáci
ós Központ olyan helyként született 
meg, ahol az internet, a technológia 
és a művészet egymásra találhatott. 
Inspiráló közegének és helyzetének 
köszönhetően olyan progresszív fej
lesztések és eredmények jöttek itt 
létre, mint a Freemail (Magyaror
szág első ingyenes, magyar nyel
vű levelezési rendszere), az online 
domainregisztráció vagy az ingyenes 
webterminál Budapest utcáin. E fejle
mények „long tail” hatása Tüdős And
rás, a C3 egykori technológiai igazga
tója szerint egy darabig érezhető volt. 
Budapest például a C3 révén a netart 
központja lehetett – igaz, csak rövid 
időre. SzegedyMaszák Zoltán azon

ban úgy véli, ez a tény a magyar kép
zőművészeti köztudatba a mai napig 
nem épült be.

A C3 megalakulásának oka 1996
ban egyrészt a Műcsarnokban ren
dezett első nemzetközi médiamű
vészeti kiállítás, A pillangóhatás 
sikere volt. Médiatörténeti szem
pontból fontos, hogy itt helyez
tek el Magyarországon először egy 
kiállítóteremben ingyenesen elér
hető webterminálokat a bemutató 
idején. A másik ok a finanszírozá
si konstrukció változása volt, amely 
csak az internet elterjesztését előse
gítő programok beindításával párhu

zamosan tudta biztosítani az SCCA 
(Soros Center for Contemporary 
Arts) további, képzőművészeti orien
tációjú, a művészeket projektgondol
kodásra ösztönző tevékenységének 
folytatását. Az SCCA tevékenységi 
körét 1996 közepétől a C3 Kulturális 
és Kommunikációs Központ vette át, 
melynek létrejötte és az új konstruk
ció kitalálása és beindítása, a kortárs 
művészeti támogatás megmaradásá
nak kilobbyzása Mészöly Suzann e 
érdeme volt, a Matáv és a Silicon 
Graphics anyagi segítségével. Az ál
tala kitalált „előremenekülés” végül 
a profil bővítésével és a C3 Kulturális 

és Kommunikációs Központ létreho
zásával történt meg.

Mészöly Ausztráliából érkezett 
Budapestre, a Magyar Képzőmű
vészeti Főiskolára festészetet ta
nulni. 1992 és 1995 között vezet
te az SCCAt, majd 1996–1997ben 
a C3at. Kapcsolatrendszerének kö
szönhetően kialakította a nemzet
közi SCCAhálózatot, valamint vi
lágszinten ismert médiaművészeket 
hívott meg a C3 rezidenciaprogram
jába: a friss Ars Electronicadíjasokon 
kívül olyan művészeket, mint példá
ul Matthew Barney, Masaki Fujihata 
vagy az Etoy csoport.

A C3ban a dokumentációk készí
tése mellett éves tárlatokat is ren
deztek – Architektonikus gondolko
dás ma; SUB VOCE. Kortárs magyar 
videóinstalláció; Polifónia. A társa
dalmi kontextus mint médium a kor
társ magyar képzőművészetben –, il
letve hazai kortárs képzőművészek 
és művészeti intézmények részére 
támogatásokat nyújtottak kiállítá
sok szervezéséhez, katalógusok ké
szítéséhez. 

Mészöly emellett olyan korai adap
tálóknak is lehetőséget adott projek
tekre, akik nem feltétlenül a művé
szeti szcénából érkeztek (Molnár 
„b2man” Dániel, Antal „Alien” Ger
gely, Tóth „Hitch” Krisztián, Maróy 
Ákos), de a későbbiekben az első ha
zai digitális ügynökségek megala
pítói, innovatív, izgalmas projek
tek kivitelezői lettek. Tudásuk és 

2018.09.28. / 29.  
Zeneakadémia

       évadnyitó koncert

Ránki Dezső  
kelleR AnDRás

Nem minden zenész hisz Istenben, de mindegyikük hisz Bachban – tartja  
a mondás, amelynek igazságát ezen a koncerten többek is igazolják majd. Így például  
a szüntelenül kísérletező huszadik századi klasszikus, Luciano Berio, aki egyik utolsó,  
2001-es munkájában 23 tagú zenekarra tette át A fúga művészete contrapunctus-sorozatának 
utolsó darabját. S természetesen Bach előtt hódol nagy zongoristánk, a kétszeres Kossuth-díjas  
Ránki Dezső is, aki Keller Andrással és zenekarával együttműködve két billentyűs versenyművet is előad majd a szeptember 28-i program első 
felében, míg másnap Beethoven G-dúr zongoraversenye csendül majd fel előadásában, az utolsó olyan koncert, amelynek szólóját még maga a titáni 
szerző játszotta el az ősbemutatón. Ahogy Berio átirata, illetve A fúga művészete, úgy Bartók Concertója is az életmű utolsó szakaszát reprezentálja. 
1944-ben maga a zeneszerző így jellemezte a Concertót: „A mű általános hangulata – a tréfás második tételtől eltekintve – fokozatos átmenetet 
képvisel az első tétel komolyságától és a harmadik gyászos siratóénekétől a zárótétel életigenléséig.”

www.concertobudapest.hu

született muzsikusok
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Mészöly Suzanne és Peter Weibel A médiumok velünk voltak című nemzetközi  
konferencián, Műcsarnok, 1990
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munkájuk máig egyedülálló, nem
zetközileg is sikeres megoldásokat 
hoz azokon az üzleti területeken, 
ahol tevékenykednek. Személyisé
gük, ötleteik, nyitottságuk révén 
a fejlesztői oldalon is megjelentek 
– olyan nagy cégeknél, mint a Tele
kom, és induló netes fejlesztéseknél 
egyaránt. Mészöly alapította a hazai 
szubkulturális színtér bemutatkozá
sát elősegítő Pararadiót, az első ma
gyarországi internetes rádiót.

A C3ban 12 internetes terminál 
volt hozzáférhető ingyenesen, re
gisztráció alapján, illetve betárcsázós 
internethozzáféréssel (dialup) több 
száz nonprofit szervezetnek is bizto
sított netes hozzáférést és tárhelyet. 
A hazai és nemzetközi művészek 
számára fontos volt az itt létrejött 
infrastrukturális háttér, a művészek 
a rezidenciaprogramok alkalmával 
technikusi segítséget és ingyenes 
géphasználatot kaptak. Mai szem
mel is impozáns a C3ban megforduló 
művészek névsora: Etoy, JoDi, Alexei 
Shulgin, Vuk Cosic, Olia Lialina…

A SZTAKInak is volt egy csoport
ja a kilencvenes években, amelynek 
tagjai szintén nyitottnak mutatkoz
tak a művészeti projektekre – egy
fajta módon a Digitart kezdeménye
zéseit továbbvive, illetve a SZTAKI 
Galériát létrehozva. Eperjesi Ágnes 
közreműködésével itt indult el 1996
ban az Éjjeli őrjárat című hálózati fo
lyóirat, a művészeti szerkesztőség
nek Timár Katalin, Horányi Attila, 
Szijj Ferenc és Nemes Attila voltak 
a tagjai. 

Az elképzeléseket a SZTAKIban 
dr. Kovács László osztályának mun
katársai programozták. Annak keres
ték a módját, hogyan lehet képet adni 
az aktuális és korszerű művészeti fo
lyamatokról az interneten. Voltak ki
fejezetten webre tervezett műveik, és 
több interaktív látogatói oldal is. Ezek 

azonban a sokszorosan megváltozott 
technikai környezet miatt mára el
tűntek.

Egy korai adatvizualizáció, a mete
orológiai adatokra építő A meteopata 
álma című mű révén az Ars Elec
tronica történetében majdnem meg
adatott egy újabb hazai siker és díj. 
Az 1996os fesztiválra nevezett in
ternetes projektet Révész Kata, Ré
vész László és Földesi Géza készítette 
Kangyal Andrással, aki grafikusként 
végzett a Magyar Képzőművésze
ti Főiskolán. A technológiák min
dig is a vizualitás szempontjából ér
dekelték. A számítógép neki már 
a kilencvenes években azt mutat
ta, hogy a technikai képek története 
idővel komoly gellert kap, és ezáltal 
gyökeresen más irányt vesz. Közös 
projektjük alapját az Országos Me
teorológiai Szolgálat óránként össze
gyűjtött meteorológiai adatai adták, 
ezeket akarták vizualizálni. A négy 
alkotó – mindenki más évszakban 
született – arcképe változásával rep
rezentálta az aktuális időjárási muta
tókat. Akvarellel portrékat készítet
tek egymásról, és az arc egyes részeit 
elkezdték bizonyos meteorológiai je
lenségeknek megfeleltetni. Például 
a szem a felhősségnek lett a mérté
ke, a száj a szélviszonyoknak, a fejfor
ma a hőmérséklet eltérését mutatta 
az aznapi sokéves átlaghőmérsék
lettől. Kangyal András elmondá
sa alapján Photoshopban darabok
ra szedték a festményeket, és ezeket 
az aktuális időjárási értékek szerint 
kombinálták. Az elkészült oldal auto
matikusan és valós idejű adatok alap
ján keverte újra és újra az arcképet. 
Az egész site egy akvarellfestmény
nek látszott, amely észrevétlenül, de 

folyamatosan változott. Sajnos azon
ban az Ars Electronica ideje alatt 
a Meteorológiai Központ szerverét 
karbantartották, ezért nem volt elér
hető az alkotás. Hiába küldött emai
leket a zsűri, és kérte a mű helyre
állítását, ezt az alkotók nem tudták 
megoldani.

Az internetre épülő gazdaság a 
2000es évek közepén a világon min
denhol létrehozta a második generá
ciós kísérleti, kreatív műhelyeket is 
(Medialab Prado, Culture Lab, Ping, 
The Patching Zone, V2_, Kitchen Bu
dapest, FabLab stb.). Ezekkel mű
ködésüket és reagálásukat tekint
ve gyorsabb, bár strukturálatlanabb 
intézmények jöttek létre. Elindul
tak a módszertanok kutatásai, fel
mérései, leírásai. Bizonyos műhe
lyek idővel specializálódtak. A nyílt 
innováció szempontjából – ami ver
senyelőnyhöz és profithoz juttathatta 
őket a piacon – ezek a labek fontosak 
lettek a nagy cégek számára, amelyek 
igyekeztek a kicsik innovációit, a mű
vészeti kreativitást becsatornázni. 

A C3tól a stafétát és a további le
hetőségeket 2007ben a Kitchen Bu
dapest vette át SomlaiFischer Ádám 
vezetésével – a Magyar Telekom tá
mogatásával együtt. Alapítói akkor 
figyeltek fel arra, hogy a fiatalok már 
nem pusztán fogyasztói, hanem egy
re inkább „írói”, létrehozói is a tech
nológiának. Víziójukban olyan in
novációs laborként élt a Kitchen 
Budapest, ahol a jövőben formabon
tó technológiai ötletek születhetnek. 
Az alapítás óta eltelt években a KiBu 
működési modellje többször is válto
zott, a víziója azonban megmaradt. 
Jelenleg a TSystems Magyarország 
nyitott innovációs laborjaként fut.

Nemes Attila, a KiBu stratégiáért 
felelős munkatársa elmondása szerint 
az induló modell legjobb eredményeit 
az úgynevezett kollaboratív munka
módszerek területén a fiatalok kép
zésében és támogatásában, a KiBu 
Talent programban vitték tovább, a 
tudatosabb kreatívipari fejlesztést 
pedig a Startup programjukban. 

A labek jelentősége idővel azonban 
csökkent, ugyanis a kreatívipar na
gyobb cégei után mára a közepes mé
retű cégek, szervezetek is létrehozták 
saját alkotóműhelyeiket az innová
ciós előny megszerzése reményében.

A hálózati művészet (net.art) hős
kora 2000 táján véget is ért, a mé
diaművészet pedig csupán prog
resszív szubkultúra maradt. A C3 
révén Magyarországon is kapcsolód
ni tudott a kilencvenes évek nem
zetközi tendenciáihoz egy olyan in
tézmény, amely a médiaművészet 
hátterét képviselte – ahogyan az Ars 

Electronica, a V2_, a montevideo és 
a ZKM. A Kitchen Budapest létreho
zása a 2000es években már a piaci 
igény jelentőségét mutatta, ami a ké
sőbbiekben a Startup programjukban 
csúcsosodott ki.

A jelenleg zajló negyedik ipari for
radalom az összes fizikai eszköz és 
folyamat végponttól végpontig törté
nő digitalizálására, valamint az ér
tékláncbeli partnerekkel közösen 
alkotott ökoszisztémába való in
tegrálására fókuszál. Ma a netes tu
dásmegosztás és a virtuális együtt
működések újabb és újabb formái 
kerültek a középpontba, miközben 
a technológia elkezdett standardizá
lódni. A legtöbb hardver és szoftver 
már dobozos termékként kapható, 
ami keretrendszerben való gondol
kodásra késztethet. Egy médiamű
vész számára így ma már kevésbé 
az eszköz az érdekes, hanem inkább 
az vált fontossá, ami általa történhet. 
A médiaművészetnek így egyre ke
vesebb köze van a reprezentációhoz, 
annál lényegesebb a kommunikációs 

vonala. Ma már nem generálunk és 
szimulálunk, hanem több milliárd 
embert érünk el, miközben a techno
lógia a maga valójában folyamatosan 
tűnik el a szemünk elől: az „internet 
of things” révén egyre inkább beköl
tözik a minket körülvevő tárgyak
ba. A figyelem az eszközről az álta
la előidézhető történésre, változásra 
került át. 

A hazai demoscene közeg tagjai 
a 2000es évekre a játéktörések után 
áttértek programozásra, szoftverfor
dításokra, bétatesztelők, vagy éppen 
rendszergazdák lettek, ITcégeket ala

pítottak vagy megtanították a nagyo
kat, hogyan hozzanak létre saját szol
gáltatásokat. Megőrizték azonban 
a korai adaptálók kreativitását és a ko
operációs készségüket. Nagyon sok 
alkotói innovációból lett így termék. 

Az 1990es Digitart kiállítás kataló
gusában jelent meg Waliczky Tamás 
A számítógépes művészet kiáltvá
nya című tanulmánya, melyet máig 
az egyik legfontosabb írásának tart. 
Ezt az 1989es Imagina fesztiválra 
szánta, ahova a linzi Ars Electronica 
díja után hívták meg előadást tarta
ni. Bár a kimondottan üzleti jellegű 
rendezvényen – ahol a központi kér
dés az volt, hogy a digitális techni
ka használatával hány ezer dollárral 
csökkenthető a másodpercenkénti 
produkciós költség – életidegen volt 
a gondolat, hogy a számítógépet mű
vészetre is lehetne használni, a kiált
vány mégis a hazai médiaművészet 
egyik fontos mérföldköve lett. Re
leváns és ma is megfontolandó zá
rógondolata, hogy a „művészek fe
lelőssége a jelalkotók felelőssége; 

az általunk hátrahagyott jelek alap
ján tudatosodik majd a jövő”.

A kutatásfejlesztés és az innová
ció művészeti kontextusa fontos in
terdiszciplináris területté vált, mára 
azonban az internetre épülő kultu
rális és gazdasági paradigmaváltás 
mentén a kreativitásról való gondol
kodás és annak szerepe is megvál
tozott. A médiaművészek felelőssé
ge még erőteljesebbé vált. Az egyre 
nagyobb szerepet játszó technológia 
befolyása idején, a „bizalomgazda
ság” korában kritikus attitűdjük se
gít kialakítani tudatos viszonyunkat 
a szoftverekkel, digitális eszköze
inkkel.

A kezdetek idején szűk volt az in
formatikai terület. Egy ötlet meg
valósításához meg kellett tanulni 
például programozni, képet szer
keszteni, összességében kellett érte
ni az új nyelvet. Ma már mindenki 
specia lizálódik, mert a teljes tech
nológiai fejlődéssel nem lehet lépést 
tartani. Az erőteljes technológiai 
ipar viszont elvonja a kreatív elmé
ket, hogy megvalósíthassa elképze
léseit. Ennek következménye, hogy 
a kreatív elmék sokszor nem a saját 
művészeti ötletei ket valósítják meg, 
hanem – a startup ökoszisztémát 
erősítve – céges projekteknek rende
lik alá kreativitásukat. A tudomány/
technológia és művészet konvergen
ciája következtében a kreatív energi
ákat folyamatosan felszívja az ipar és 
a piac, így azok elvándoroltak a mű
vészet területéről. 

SErES Szilvia

A tanulmány elkészültét az NKA támogatta.

Sugár János: Nagyon beteg, 1986
színes print, 35×45 cm, SZTAKI PCPaint program  

Tüdős András, a C3 technológiai igazgatója 
és Szegedy-Maszák Zoltán 1996-ban

A pillangó-hatás című kiállításhoz kapcsolódó megbeszélés az SCCA irodában
Páldi Lívia, Adele Eisenstein, Rajz Helga Eszter, Peternák Miklós, Szegedy-Maszák Zoltán,  

jobbra elöl: Tüdős András, középen Szekeres Andrea, Műcsarnok, 1995 decembere
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Sugár János: Senkise bánt, 1986
színes print, 35×45 cm, SZTAKI PCPaint program

Éjjeli őrjárat, szórólap, 1996  
Forrás: Eperjesi Ágnes

Az internet-penetráció alacsony szintjének jó 
példája az online folyóirat offline flyere
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Műkereskedelem

Ketterer Kunst, München

Globálisan a legjobbak közt

Dorotheum, Bécs

Totem másfél millió euróért

Idén a világ legnagyobb aukciós
házainak első félévét összesítő 
Artpricelista 19. helyére került fel 
a családi vállalkozásban működő né
met aukciósház, ez pedig 1954 óta 
tartó fennállásának legjobb eredmé
nye. Robert Ketterer tulajdonos sze
rint figyelemre méltó, hogy egy né
met vagy egyáltalán egy európai 
aukciósház globálisan így előre tu
dott törni, mert az olyan patinás na
gyok mellett, mint a Sotheby’s vagy 
a Christie’s, az előzetes várakozá
soknak megfelelően főként ázsiai cé
gek szerepelnek. A Ketterer mindösz
sze hét árverésén, 600 tétellel érte el 
23,6 millió eurós bevételét. Ezek kö
zül 45 leütés volt 100 ezer euró fölött, 
tucatnyi rekordárral és jelentős licit
emelkedéssel. A ház sikerének egyik 
titka a speciális német kínálat, amely 
nemcsak hazai, hanem külföldi törzs
közönsége számára is vonzó. Utóbbi 
35 nemzet vásárlóit foglalja magába. 
Emellett jól bevált módszere a mérsé
kelt kikiáltási ár, amely aztán heves 
versengésre ösztönzi a licitálókat.

Aukciói listavezetője Woge, Japan 
(1995) című, szögekkel kivert mun
kájával a piktúra és az objekt hatá
rán mozgó német Günther Uecker. 
Falapra feszített, festett vászonalap
ra került alkotása most először szere
pelt árverésen. Az agresszív elemek 
és a dinamikus ritmus ellenére a mű 
líraiságot sugall, sőt meditálásra ösz

tönöz – előzetesen becsült 600–800 
ezer eurós sávjából így 825 ezer eu
rós leütésig jutott. 

Az árl ista második helyezett
je a brit Tony Cragg Point of View 
(2002) című, barnásfeketére patiná
zott, az absztrakció és a realitás kö
zött egyensúlyozó bronzplasztikája 

lett. A művészre jellemző, „rétegel
ten” mintázott, szembefordult pro
filok szélmarta sziklaszirtek képze
tét keltik. A munkát 300–400 ezer 
euró közé becsülték, de a 280 ezres 
indítás után 662 500 euróig meg sem 
állt. Harmadik helyen az amerikai 
pop art világhírű mestere, Robert 
Rauschenberg County Sweep (1989) 
című monumentális, alumíniumle

mezre felvitt akrillakk szitanyoma
ta végzett: 250–350 ezer eurós becs
értékét bőven túlszárnyalva 537 500 
euróig vitte.

Töretlenül népszerű a tiroli idil
leket festő Alfons Walde. Ezúttal 
az Aurach Kitzbühelnél (1926–1928) 
című, havas alpesi falut megidéző 
rusztikus kis olajvászon munká
ja kelt el 200–300 ezer eurós sávja 
duplájáért, 525 ezer euróért. Azo
nos becsértéken szerepelt Ernst 
Wilhelm Nay Bíbor melódia (1951) 
című ritmikus kompozíciója, amely 
kereken félmilliót hozott. A német 
expresszio nista Lovis Corinth A lu
zerni tó délelőtt (1924) című olajképe 
becsértékén, 375 ezer eurón cserélt 
gazdát. Tisztes helyet vívott ki Vic
tor Vasarely Dauve (1977) című, négy 
négyzetméteres, kobaltkékokker
sárga, térhatású akrilmunkája. A de
koratív geometrikus kép becsértéke 
fölött, 350 ezer eurón végzett, így 
maga mögé utasította a monokróm 
reliefjeivel csúcsárakat elérő olasz 
Enrico Castellanit, akinek Superficie 
bianca (1980) című strukturált képe 
csak 312 500 eurót hozott. A legdrá
gább német kortárs, Gerhard Rich
ter Fuji (1996) című, alumínium 
kompozitlemezen szeizmogramsze
rű pirosfehérzöld olajnyomata kere
ken 300 ezer eurót ért.

az oldalt írta: WagnEr iStván

Az osztrák aukciósház kortárs árve
résének eredményéről júniusi lap
számunkban már írtunk, ezért most 
a félévi visszatekintésben a többi ér
dekes idei részletre térünk ki. Egye
bek mellett arra, hogy ezen az auk
ción számottevő anyag származott 
Gianni Colombo (1937–1993) gyűjte
ményéből, aki az ötvenes–hatvanas 
évek nemzetközi kinetikus mozgal
mainak egyik vezéralakja, a milánói 
Gruppo T. alapítója volt. Olyan pá
lyatársakkal hatottak kölcsönösen 
egymásra, mint például az árverése
ken sorozatosan ismét jól szerepelt 
düsseldorfi Gruppe ZERO. Colombo 
gyűjteményéből került a műkeres
kedelembe az eredetileg venezuelai, 
majd Franciaországban élő Jesús Ra
fael Soto egyik monumentális mun
kája, amelyet a hátán lévő dedikáció 
szerint maga ajándékozott olasz kol
légájának. Az opart elkötelezett híve 
a síkból a térbe terjesztette ki alko
tásait. Ilyen a Cím nélküli (de záró
jelben Escritura elnevezésű), 1974es 
installáció is: tetőeresszel és padló
aljzattal ellátott, hófehér fali fatábla, 
szürke csíkos rátéttel, továbbá szaba
don lógó, kacskaringós fémhuzalok
kal és szabályosan kifeszített nylon
szálakkal, amely 240–320 ezer eurós 
becsült sávjából 491 ezerig jutott. 

Egy másik délamerikai emigráns, 
az argentin–olasz Lucio Fontana – 
akinek német nyelvterületen elért 
árverési sikerei az utóbbi időben ga
rantáltak – a hatvanas évek derekán 
készült, jellegzetes Concetto Spaziale, 
ATTESA ciklusából egyszerre két mű
vével is tarolt. A függőlegesen behasí
tott, vízfestékkel alapozott monokróm 

vásznak közül a kisebb, 1964–1965ös 
datálású, neonbíbor munka 480–650 
ezer eurós becsértékről 552 ezres le
ütést, míg az 1968as nagyobb, kissé 
lejjebbről, 400–600 ezer euróról indí
tott, krómzöld verzió 539 800 eurót 
hozott.

A március közepén tartott Design 
First árverésen kalapács alá került, 
a stilizált bíborosfiguravariációiról 
ismert olasz Giacomo Manzù szob
rászművész (1908–1991) által terve
zett asztalkülönlegesség a kortárs 
plasztika és a formatervezés között 
képezett hidat. Az egyedi ritkaság 
bronzba öntött, szerteágazó fakoro
na, amely téglalap alakú, 3 cm vas
tag, csiszolt peremű cseh kristály
üveglapot tart, s 1963ban készítették 
a Fonderia MAF Milanóban. Az utób
bi években a Museo Arte Moderna 
di Bergamo őrizte, innen került most 
a bécsi árverésre. Manzù a negyve
nes évektől fordult a fatanulmányok 
felé, amelyeket később a salzburgi 
dóm Szeretetkapuján (1958), a ró
mai Szent Péterbazilika Halálka
puján (1964) és nagyjából ezzel egy 
időben a New Yorki Rockefeller Cen
terben, a Palazzo d’Italia bejáratán is 
alkalmazott – ennek faágas kilincsét 
az életösztön szimbólumának nevez
te. A páratlan példány (80×261×125 
cm) értékét 220 és 280 ezer euró 
közé becsülték, és végül 271 400 
euró ért kelt el. 

Frappáns záróakkord volt a sze
zon június végi finisében az afrikai 
és az óceániai törzsi művészet auk
ciója, ahol egy „uli”, azaz kemény
fából faragott, ártó szellemek ellen 
védő totem lett a sztártétel. A 81 cen

tis figurát egy 1908–1909es német 
expedíció Pápua ÚjGuineából, az új
írországi szigetcsoport madaki kör
zetéből szerezték meg, majd Carlo 
Monzino, a híres milánói műgyűjtő 
kollekciójába került. A Monzino uli, 
Lembankakat Mbaru elnevezést ka
pott tétel eredetét a XVII–XIX. század 
közöttre datálják, s értékét 150 és 180 
ezer euró közé becsülték; ám a te
remben és telefonon licitálók heves 
párharca után – melyben egy utóbbi 
győzött – 1,425 millió euróra verték 
fel a végső árát.

Art&Antique, Salzburg

Régiségvásár udvari sátorban
A Salzburgi Ünnepi Játékok idején, augusztus 11. és 19. között rendezték 
meg a barokk hercegérseki palota körbezárt szabad terén, klimatizált óriás
ponyva alatt a húsvéti fesztivál „sűrített” nyári kiadását. A tavaszi változat 
már négy évtizedes, a törzsgárdája 40 osztrák, német és svájci galériásból 
áll, míg a nyári „kistestvér” idén lett négyéves, és az élvonalból csupán 

tucatnyi műkereskedő fért be az eladói keretbe. 
A kínálat viszont a megszokott széles skálán szó
ródott térben, időben és árban egyaránt.

Bécsből a Christoph Bacher Archäologie/
Ancient Art standján ógörög bronzsisakot kí
náltak 38 ezer euróért, amely i. e. 500tól Nagy 
Sándor uralkodásáig volt elterjedt. A Római 
Birodalom kései korszakából, i. sz. 50 tájáról 
származik az a markáns, szemcsés fehér már
ványból faragott férfifej, amely egy prominens 
polgár életnagyságúnál is nagyobb szobormásá
nak része lehetett, s amelyet most 68 ezer euró
ért lehetett megvásárolni. 

Az eferdingi Runge Kunsthandel két büsz
kesége a XIII. századi magyar királylányhoz, 
Szent Erzsébethez kötődött. Egy 1470 táján ké
szült konstanzi predella (oltáraljazat) fenyőfára 
festett hármas portréján Erzsébet – alamizs
naosztásaira utalva – maroknyi fakanalat tart 
jobbjában, mellette Szent Magdolna és Szent 
Afra. A gótikus ábrázoláson a Türingiába férj
hez adott Árpádházi hercegnő piros galléros 
ruhát, fehér főkötőt és zöld köpenyt visel arany 
háttér előtt. A 39,5×62 cmes oltárkép 28 ezer 
euróért várta vevőjét. 1490 körül faragta hárs
fából egy pas saui mester Szent Erzsébet egész 

alakos színes körszobrát (magassága 122 cm), amelynek ára már 85 ezer 
euróra rúgott.

Az ortodox ikonokra specializálódott müncheni Stefan Benske galériája 
egy, a XVI. század elejéről származó, velencei vagy krétai eredetű, 26×31 
cmes Istenanyaábrázolást kínált 22 ezer euróért. 

Tárgyaiban a végleteket társítja a bécsi Lilly’s Contemporary Art Exclusive 
Antiques. A részben a XIX. századi bécsi órásmesterség remekeire specia
lizálódott kereskedés ezúttal egy Fregatte elnevezésű, papírmaséból és fa
rostból készült 60,5 cm magas szoborórát árult 28 ezer euróért: a központi 
árbócra szerelt óramű harangjátéka negyedóránként egy közismert melódiát 

játszik. Az alig fél évtizede el
hunyt osztrák kortárs Markus 
Prachensky Korsika Bebop 
(2008) című monumentális, 
190×140 cmes, akrillenvá
szon gesztusfestményéért 
szintén 28 ezer eurót vártak. 

Ugyancsak az osztrák csá
szárvárosból érkezett az aka
démikus st í lustól a klasszi
kus avantgárdig a  piktúra 
széles palettáját felvonultató 
Kolhammer & Mahr inger 
Fine Arts. A Ringstrasse egy
kori „festőfejedelme”, Hans 
Makart Puttók hegyi patak
nál (1870–1871) című olajfa
lemez kompozíciója már 38 
ezer euróért megszerezhető 
volt náluk, akár a dalmáciai 

Leontine von Littrow Terasz Brsec felett című, olajjal kartonra felvitt, imp
resszionista tengerparti panorámája a múlt század fordulójáról. A CoBrA 
csoport néhai alapító tagjának, a svájci Karel Appelnek, aki korábban 
a salzburgi nagy fesztiválszínház Varázsfuvolaelőadásához tervezett 
díszletet, Megkövült erdő (1961) című vegyes technikájú kartonját 80 ezer 
euróra tartották.

Német szobrász: Szent 
Erzsébet, 1490 körül

hársfa, 122 cm
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Konstanzi mester: Szent Erzsébet, Magdolna és Afra, 1470 körül
fenyőfa, 39,5×62 cm

Római mester: Republikánus férfifej,  
i. e. 50 körül

márvány, 43 cm
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Monzino uli, Lembankakat Mbaru,  
XVII–XIX. század
keményfa, 81 cm
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Günther Uecker: Woge, Japan, 1995
szög, vászon, fa, 120×120 cm
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Interjú

egy sikertelen egyetemi felvéte-
linek köszönhető, hogy Kárpá-
ti Frigyes György 1974-ben an-
tikvárius lett. Bátyja, aki később 
szintén erre a pályára lépett, ak-
koriban az Országos széchényi 
Könyvtár munkatársa volt, ő ja-
vasolta, hogy menjen el egy an-
tikváriumba dolgozni. Kérésére 
a Központi Antikváriumba ke-
rült, ahol abban az időben évente 
6-8 fiatal kezdte a szakmát tanul-
ni. saját bevallása szerint – bár 
rengeteget olvasott – régi köny-
veket árusító üzletben akkor járt 
először. A továbbtanulásról nem 
mondott le, de családi okok miatt 
levelező tagozaton kezdte tanul-
mányait, történelem–könyvtár 
szakon. Az egyetem elvégzése 
némi nehézségbe ütközött, mi-
vel 1979-ben két évre behívták 
katonának, de végül 1983-ban si-
keresen lediplomázott.

– Ismereteim szerint eddigi 44 éves 
antikváriusi karriered során több 
üzletben is megfordultál, mire meg-
nyitottad jelenlegi, saját antikváriu-
modat a Múzeum körúton. Hogy 
folytatódott a pályafutásod a katona-
ság után?

– Visszakerültem a Központi An
tikváriumba, ahol a diploma megszer
zése után csak 150 forinttal emelték 
meg a fizetésemet, mivel az antikvá
riusi szakma szempontjából a törté
nelem–könyvtár szak nem számított 
szakirányú végzettségnek. Ezért – bár 
nem volt rá különösebb késztetésem 
– a következő években elvégeztem 
a könyvesbolti eladó szakmunkáskép
ző, az antikváriumi szakoktató, va
lamint a könyvesboltvezetői 11 éves 
tanfolyamot. Az 1980as évek végére 
már szinte túlképzettnek számítot
tam. 1988ban megkaptam a „Szocia
lista Kultúráért” kitüntetést, ami azért 
töltött el örömmel, mert háromezer 
forintos jutalommal járt… Ezután fel
gyorsultak körülöttem az események. 
Nyugdíjba ment a Népköztársaság 
(ma Andrássy) úti antikvárium akkori 
vezetője, Fehér Alajos, akinek helyét 
Blastik Judit, a későbbi Nyugat Antik
várium tulajdonosa vette át, és engem 
kért fel boltvezetőhelyettesnek. Ez 
volt az első vezetői beosztásom. 

– Hogy alakult a helyzeted a rend-
szerváltás körül? 

– Fél év után aztán visszakerül
tem a Központiba, szintén boltveze
tőhelyettesnek. A privatizáció előtt, 
1989ben a Váci utcai antikvárium 
boltvezetője is nyugdíjba ment. Meg
pályáztam és elnyertem az üzlet ve
zetését, helyettesnek pedig felkértem 
Szőnyi Endrét, aki akkor a Népszín
ház utcai üzlet vezetője volt. (Sző-
nyi Endrével a Műértő 2017. júli-
us–augusz tusi számában közöltünk 
interjút, a szerk.) Sikeres együtt
működésünknek köszönhetően egy 
év alatt megháromszoroztuk az üz
let bevételét. A privatizáció idején 
– mivel a Váci utcai boltra nem volt 
esélyünk – megpályáztuk Szőnyi
vel az akkori Zrínyi Könyvesboltot, 
a Szent István körúton. A megalakult 
Kárpáti–Szőnyiantikváriumot ő ve
zette, én pedig maradtam boltvezető 
a Váci utcában, amelynek bérleti joga 
30 millió forintért került a privatizá
ciós csomagba. Mivel erre nem tud
tam pénzt szerezni, egy népművé
szeti árucikkekkel kereskedő boltos 

jött a képbe, aki kifizette a 30 milliót, 
mi pedig még öt évig maradhattunk 
az üzlet egy részében. 

Az öt év letelte után sikerült Sző
nyivel együtt bérelnünk egy üzletet 
a Pilvax közben. Ennek átalakítása 
után, 1997ben elváltak útjaink. Sző
nyié lett a Szent István körúti üzlet, 
enyém a Pilvax köz. Az újabb problé
ma akkor jött, amikor az önkormány
zat közölte, hogy eladja az üzlet tulaj
donjogát, és ha nem veszem meg én, 
az új tulajdonos valószínűleg kirak a 
helyiségből. Mivel a pénzem ráment 
a bérleti díj kifizetésére, kénytelen 
voltam árverésen eladni a könyv
gyűjteményemet, amiből viszont 
megvettem az üzletet. A kialakított 
antikváriummal még egy útikönyv
be is bekerültem, de bármennyire 
kedvező helyen voltam, forgalmat 
alig csináltam. Az lett a szerencsém, 
hogy a mellettem lévő optikusüzlet 
tulajdonosa bővíteni szeretett volna, 
így sikerült eladnom a Pilvax közt, és 
ekkor, 2002ben vettem meg a Múze
um körúti boltot, amely ma Kárpáti és 
Fia néven üzemel családi vállalkozás
ként: a fiamon kívül tagja még a fele
ségem és a lányom is. 

– Szakmabeliek, de a gyűjtők közül 
is többen vészharangot kongatnak 
az antikváriumok felett. Vélemé-
nyem szerint nem alaptalanul, mivel 
a közelmúltban több üzlet is bezárt, 
felhagytak a bolti értékesítéssel, és 
csak árveréseket rendeznek. A je-
lentősebbek közül a Mike és Társa 
kezdte a sort, majd követte a Studio, 
a Szőnyi Antikváriuma és a Nyugat 
Antikvárium. Szerinted mi az oka 
az üzletek megszűnésének?

– Folyamatosan csökken a köny
vek iránti érdeklődés, jelentősen visz
szaesett az olvasók tábora. A „régi, 
szép időkben” aki olvasott, az köny
vet is vásárolt. Ezekből a vásárlók
ból alakult ki egy komoly gyűjtői kör, 
amely sajnos lassan – mit szépítsek 
– kihal, és nincs utánpótlás. A mai 
fia talok egyre kevesebbet olvasnak, 
az internet, az okostelefon és esetleg 
a hangoskönyv a fő művelődési for
rás – gyűjtő aligha lesz belőlük. Több 

antikvárius kollégámmal is beszél
tem, és szinte egybehangzó volt a vé
lemény, hogy jelenleg a bolt önma
gát nem tartja el, csak az árverések 
várható bevétele segít a fenntartásá
ban. Nem panaszkodom, de nálunk 
is folyamatosan esik a forgalom, mi 
is árverésfüggők lettünk. Mivel lá
tom a könyvpiac zuhanórepülését, 
javasoltam a velem dolgozó gyere
keimnek, hogy tanuljanak ki vala
mi „normális” szakmát, amiből majd 
meg tudnak élni, ha végleg befuccsol 
az üzlet. A fiam gépjárműoktató lesz, 
a kisebbik lányom pedig most vég
zett cukrászként. Én csinálom, amíg 
bírom – nekem ez az életem. Ha vi
szont a későbbiekben a gyerekeim 
nem akarják folytatni, lehet, hogy én 
is bérbe adom az üzletet….

– Beszéljünk akkor az antikváriu-
sok „megmentőjéről”, az árverésről. 
Ti mikor kezdtétek?

– Az aukciókat is Szőnyi Endrével 
kezdtük el 1994–1995ben, egy na
gyobb hagyaték értékesítése alkalmá
val. Részt vettem több németországi 
és angliai hasonló rendezvényen, és 
az ottani tapasztalatokat hasznosít

va mi vezettük be Magyarországon 
a tárcsás árveréseket, amit azután 
a többi árverezőház is átvett. Tíz kö
zös aukció után elváltak útjaink, és 
1998tól a Szőnyi Antikváriuma és 
a Kárpáti és Fia külön rendezi az ár
veréseit. 

– Az évtizedek óta aukciókra járó 
gyűjtők sokszor trükkös árfelverést 
gyanítanak egy-egy tételnél. Mi erről 
a véleményed?

– Bár ez nagyon ritka, és ma már 
nem jellemző, de tényleg volt olyan 
antikvárius kolléga, aki rendszert csi
nált belőle. Úgy működik, hogy a ki
szemelt tételekre beültetnek valakit 
a gyűjtők közé (szakzsargonnal egy 
„téglát”), aki rálicitál a teremben lé
vőkre. A kötetek „pihentetésre” visz
szakerülnek a boltba, majd később 
magasabb kikiáltási áron újra piac
ra dobják ezeket mindaddig, míg 
valaki rájuk nem „harap”, és az ér
tékük többszöröséért el nem viszi. 
Hozzá kell tennem, hogy a gyanúsí
tások sokszor alaptalanok. Jó példa 
erre egy néhány évvel ezelőtti árve
résünk, ahol Fazekas Mihály Lúdas 
Matyi című művének korai kiadásai 
pár százezerről 4,5–5 millió forintos 
leütést értek el. Mindenki árfelverés
sel, téglák beépítésével gyanúsított 
meg bennünket, pedig csak annyi 
történt, hogy két gyűjtő egymásnak 
esett, és ilyen magas árat is megértek 
ezek a kötetek egyiküknek. Elárulha
tom, hogy ennek a bevételéből vásá
roltam a gépkocsimat…

– Sztereotípia, de tőled is megkér-
dezem, hogy jelenleg milyen témájú 
könyveket gyűjtesz.

– Az, hogy a Pilvax köz megvétele 
miatt el kellett adnom a gyűjteménye
met, akkora traumát jelentett, amit 
máig nem hevertem ki – azóta nem 
gyűjtök könyvet. Manapság csak ol
vasnivalót viszek haza, a gyűjtésről 
végleg lemondtam. 

– Gerald Reitlinger brit művészet-
történész összeállította a műalkotá-
sok (festmények, könyvek, kéziratok, 
antik bútorok és porcelánok stb.) 
árának alakulását 1760-tól 1960-ig, 
és arra a következtetésre jutott, hogy 
az államkötvények biztosabb jövedel-
met kínálnak, mint a műtárgyak. Köz-
gazdászok viszont – művészcsopor-
tok elemzésére hivatkozva – ennek 
az ellenkezőjét bizonygatják. Szerin-
ted mi az igazság: jó befektetés az an-
tik könyvek és kéziratok vásárlása?

– Lehet vitatkozni rajta, de sze
rintem nem jó befektetés. Aki ezzel 
a céllal vásárol, az árveréseken vagy 
antikváriumokban, szakértőktől ve
szi a könyveket, kéziratokat. Ezen 
nem igazán lehet nyerni. Ahhoz, 
hogy évekkel később haszon legyen 
rajta, megfelelő, évtizedes szakérte
lem szükséges a vételhez, és rá kell 
érezni a lejtmenetekre és a csúcsra já
ratásokra. Aki például 2002 és 2004 
között, a csúcsra járatás idején vásá
rolt milliókért ritkaságokat, az sem
mi hasznot nem remélhet, aki viszont 
a 2008–2013 közötti lejtmenetben 
fektetett be könyvekbe, kéziratokba, 
az nyerhet rajta. De ezekre a hullám
hegyekre és hullámvölgyekre nagyon 
keveseknek sikerül „ráérezni”.

– A könyvpiac zuhanórepülésével 
indokoltad, hogy a fiad és a lányod 
„megélhetési” szakmát keresett ma-
gának. A nemrég megjelent, jó kri-
tikát kapott, Hívatlan látogató című 
regényed számodra jelent egyfajta 
előremenekülést?

– Erre határozott nem a válaszom. 
Igazából nem is akartam regényt írni, 
csak a gondolataimat szerettem volna 
papírra vetni. Pár évvel ezelőtt, egy 
Duna feletti repülőnap hozta vissza 
gyerekkori emlékeimet, és elkezdtem 
Budapest II. világháborús bombázá
sáról mesélni a lányomnak. Felvetet
tem, hogy mi lett volna, ha ezt meg 
lehetett volna akadályozni. Először 
Horthy István lezuhanásáról kezd
tem írni, arról fantáziálva, hogy mi
ként alakult volna a sorsa, ha nem 
zuhan le. Közben felmerült bennem, 
hogy 60 éves koromban ilyen módon 
is valami nyomot hagyjak a világban. 
Ezért a történetbe újabb szereplőket 
léptettem be, és így lett a szövegből 
regény – egy elképzelt nagybácsi sze
replésével, aki pilóta és Horthy István 
barátja. 

– De tulajdonképpen te vagy a re-
gény főhőse, illetve főszereplője. 
Milyen módon?

– Gaal István, az elképzelt pilóta
nagybácsi, az én mai tudásommal 
felvértezve próbálja megmenteni 
Magyarországot a II. világháború
ban úgy, hogy rajtam keresztül tud
ja, mi lesz a jövő, és megpróbál rajta 
változtatni. Ez egy fikció, alternatív 
történelmi fantasy – remélem, sike
re lesz a fantasztikus irodalom ked
velői között. 

HorvátH dEzSő

Beszélgetés Kárpáti Frigyes György antikváriussal

Könyvkereskedéstől a történelmi fantasyig

2018. szeptember 7.            október 4.

Aukciós naptár

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

nap óra axio árverező  tárgytípus árverés helye kiállítás helye ideje

Megtalálja a Műértőt az axioart.com-on is!

09. 07. 17:00 Pest-Budai Árverezőház plakát, levelezés VII., Erzsébet krt. 37. I/11. az árverés helyszínén az előző héten
09. 09. 22:00 HT Aukció postatörténet, bélyeg, képeslap, papírrégiség, online V., Zichy Jenő u. 1. az előző héten
09. 13. 17:00 Studio Antikvárium 41. könyvárverés VI., Jókai tér 7. az árverés helyszínén az előző héten
09. 13. 18:00 Krisztina Aukciósház papírrégiségek, dokumentumok, bélyeg előtti levelek, fotók Gógánfa, Vasút u. 36. az árverés helyszínén az előző héten
09. 15. 10:00 Honterus könyv, kézirat, papírrégiség, fotó VIII., Múzeum u. 7. VIII., Múzeum krt. 35. azon a héten
09. 19. 18:00 Műgyűjtők Háza festmény, grafika, műtárgy II., Zsigmond tér 8. az árverés helyszínén az előző héten
09. 20. 19:00 Darabanth Aukciósház 330. gyorsárverés online VI., Andrássy út 16. III. azon a héten
09. 23. 20:00 Pintér Aukciósház klasszikus és XX. századi modern festmények, szobrok online V., Falk Miksa u. 10. az előző héten
09. 25. 17:00 Nagyházi Galéria XIX. és XX. századi festmények, bútorok V., Balaton u. 8. az árverés helyszínén az előző héten
09. 26. 17:00 Nagyházi Galéria néprajzi tárgyak V., Balaton u. 8. az árverés helyszínén az előző héten
09. 26. 18:00 BÁV Zrt. Őszi Kamaraaukció V., Bécsi u. 1. az árverés helyszínén az előző héten
09. 27. 18:00 Boda Gallery of Art 26. művészeti árverés IX., Fővám tér 11–12. az árverés helyszínén az előző héten
09. 29. 11:00 Arte Galéria és Aukciós Iroda grafika, érem, festmény, kisplasztika V., Petőfi S. u. 5. V., Ferenczy I. u. 14. 09.18–28.
09. 29. 10:00 Laskai Osvát Antikvárium jogtörténet, politika, történelem Esztergom, IV. Béla kir. u. 6. az árverés helyszínén azon a héten
10. 03. 18:00 Műgyűjtők Háza festmény, grafika, műtárgy II., Zsigmond tér 8. az árverés helyszínén az előző héten
10. 04. 18:00 Krisztina Aukciósház papírrégiségek, dokumentumok, bélyeg előtti levelek, fotók Gógánfa, Vasút u. 36. az árverés helyszínén azon a héten

Rá kell érezni a lejtmenetekre és a csúcsra járatásokra
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Időszaki kiállítások 2018. szeptember 7.–október 5.
Budapest

acb Attachment
VI., Eötvös u. 2. Ny.: K–P 14–18
Fenyvesi Tóth Árpád: splendid isolation,   
IX. 14.–XI. 9.

acb Galéria
VI., Király u. 76. Ny.: K–P 14–18
Fenyvesi Tóth Árpád: splendid isolation,   
IX. 14.–XI. 9.

acb NA
VI., Király u. 74. Ny.: K–P 14–18
Fenyvesi Tóth Árpád: splendid isolation,  
 IX. 14.–XI. 9.

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ
XIII., József Attila tér 4. Ny.: H–P 8–18
Mészáros Annarózsa: Muzsikusok félfényben, 
 IX. 11–28.
Polgár Miklós: emlékképek,  IX. 12.–X. 31.

Aranytíz Kultúrház
V., Arany János u. 10. Ny.: H–P 8–19
szilajka erzsébet: Művészet a természet,  IX. 15-ig
Ghyczy György,  IX. 24.–X. 13.

Art 9 Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K–P 14–18
Bibekananda santra és Csemniczky zoltán, 
 IX. 15-ig

2B Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: H–P 12–18
Féner Tamás: jákob létrája,  IX. 28-ig

B32 Galéria és Kultúrtér
XI., Bartók B. út 32. Ny.: H–P 10–18
Gál András: Új munkák,  IX. 15-ig
Nyitások,  IX. 13.–X. 5.

Bartók 1 Galéria
XI., Bartók B. út 1. Ny.: Sze–P 14–19
8. zamárdi Művésztelep,  IX. 12-ig

Blitz Galeria
III., Szentendrei út 95. Ny.: K–P 11–18, Szo 10–13
Urban Heroes,  IX. 7–21.

BMK Galéria
XI., Etele út 55/a. Ny.: H–P 9–20, Szo 13–19
eifert jános,  IX. 18-ig
A 2017. évi Vizuális Művészeti Hónap 
okleveles grafikusai,  IX. 21.–X. 4.

BTM – Budapest Galéria
III., Lajos u. 158. Ny.: K–V 10–18
drozdik Orsolya: Az érzékiség árnyékában 
– az anyag, a tudat, a test,  IX. 28.–XI. 4.

BTM – Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108. Ny.: K–V 10–18
Csomagoljam?,  X. 6-ig

BTM – Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12. Ny.: K–V 10–18
rákóczy Gizella: Transzparens labirintus,   
IX. 21.–XI. 18.

Centrális Galéria
V., Arany János u. 32. Ny.: K–V 10–18
Búcsú a tavasztól,  IX. 16-ig

Chimera-Project Gallery
VI., Klauzál tér 5. Ny.: bejelentkezésre 
Koós Gábor: Vaii Morilor,  IX. 7.–X. 5.

Concrete Project
V., Stollár Béla u. 16. Ny.: bejelentkezésre
Arden Quin & saxon – MAdi international, 
 IX. 18-ig

Cultiris Galéria
XIII., Szt. István krt. 26. Ny.: H–P 10–19, Szo 10–14
Kőszeghy Flóra: Proportion Putto XXL,   
IX. 12.–X. 20.

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
V., Deák Ferenc u. 17. Ny.: H–P 10–18
Kölykök + képregények,  IX. 7.–X. 27.

Deák Erika Galéria
VI., Mozsár u. 1. Ny.: Sze–P 12–18, Szo 11–16
szűcs Attila: inside the Black Box,  IX. 7.–X. 20.

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
VI., Eötvös u. 10. Ny.: H–V 10–20
Utazás,  X. 31-ig

Erdős Renée Ház
XVII., Báthory u. 31. Ny.: K–V 14–18
Hérics Nándor,  IX. 9–30.

Erlin Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: H–P 15–19
Párhuzamok,  IX. 15-ig

Esernyős Galéria
III., Fő tér 2. Ny.: H, Sze, Cs, P, Szo 10–18, K 10–21, 
V 10–15
Tenk László: Takarásban,  X. 5-ig

Faur Zsófi Galéria
XI., Bartók B. út 25. Ny.: K–P 12–18
Gábor Áron: Párbeszéd,  IX. 28-ig

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
IX., Ráday u. 18. Ny.: K–P 10–18, Szo 10–14
Mészáros Gábor,  IX. 29-ig

FISE / Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
V., Kálmán Imre u. 6. Ny.: H–P 13–18
PTe MAMi kerámia tanszék diplomakiállítása, 
 IX. 14-ig
Bábel tornya. Ötvös szaktanárok kiállítása,  
 IX. 18.–X. 5.

FUGA / Budapesti Építészeti Központ
V., Petőfi S. u. 5. Ny.: H–P 13–21, Szo–V 11–21, 
K zárva
iii. Texhibition,  IX. 28-ig

Gaál Imre Galéria
XX., Kossuth L. u. 39. Ny.: K–V 10–18
Minya Mária és Gádor istván,  IX. 6.–X. 7.
Benkő imre: Utak: Kína 1984–2018,  IX. 20.–X. 4. 

Galéria Lénia
II., Széher út 74. Ny.: K–P 16–18, Szo 14–17
Túry Mária és Kádár György,  IX. 15.–X. 15.

Godot Galéria
XI., Bartók B. út 11. Ny.: K–P 9–14, Szo 10–13 
jochan Wundertracht,  IX. 22-ig
Verebics Katalin,  IX. 26.–X. 20.

Háromhét Galéria
XI., Bartók B. út 37. Ny.: K–P 11–15, Szo 12–18
Keith dannemiller: Callegrafía,  IX. 16-ig

Hegyvidék Galéria
XII., Királyhágó tér 10. Ny.: K–P 10–18, Szo 10–14
zsáki istván,  IX. 13-ig

Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal  
Folyosó Galéria
XII., Böszörményi út 23–25., I. Ny.: hivatali időben
Air/HMC Budapest Nemzetközi Művésztelep 
kiállítása,  IX. 11-ig

Hidegszoba Stúdió
VII., Dob u. 24., II. Ny.: K–P 14–20
Kicsiny Martha: Vakolatlanul,  IX. 12–18.

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103. Ny.: K–V 10–18
isten-Nő. A dévi-kultusz és a tradicionális női 
szerepek indiában,  XII. 30-ig

Horizont Galéria
VI., Zichy J. u. 32. Ny.: K–P 14–20, Szo 12–18
BB5000 (i) művészcsoport kiállítása,  IX. 12-ig
sarah Fonzi: a.i.r.,  IX. 17–22.

Hotel Nemzeti Budapest MGallery by Sofitel
VIII., József krt. 4. Ny.: H–V 8–19
Tavasz, ébredés, szerelem,  IX. 30-ig

Inda Galéria
VI., Király u. 34. Ny.: K–P 14–18
Nők három felvonásban,  X. 27-ig

K28 Lakás-Galéria
VII., Kazinczy u. 28. Ny.: bejelentkezésre
Kontur Balázs, sallai Tibor, Varga Kristóf: Őszi 
szüret,  IX. 25.–X. 14.

Karinthy Szalon
XI., Karinthy F. út 22. Ny.: H–P 11–18
Kun Fruzsina: Makacs folt,  IX. 21-ig

K.A.S. Galéria
XI., Bartók B. út 9. Ny.: K–P 14–18
Unfold: Latin-amerikai pop-up kiállítás,   
IX. 11–16.

Kassák Múzeum
III., Fő tér 1. Ny.: Sze–V 10–17
Értelmező közösség,  X. 15-ig

Kiskép Galéria
I., Országház u. 8. Ny.: H–V 10–18
Köblitz Birgit: Templomok és üvegek,  XI. 16–23.

Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. Ny.: H–V 10–18
isten képére teremtve,  IX. 13.–X. 7.
Bein Klára: ellenpontok,  IX. 19.–X. 5. 
széman richárd: „…hol ágálnak  
a csepűrágók…”,  IX. 7–24.

Knoll Galéria
VI., Liszt F. tér 10. Ny.: K–P 10–18
Nemes Csaba: Folyamatos múlt,  IX. 7.–X. 31.

Labor
V., Képíró u. 6. Ny.: bejelentkezésre
köz.kemp 2018,  IX. 29.–X. 4.

Liget Galéria
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. Ny.: bejelentkezésre
szabó Beáta: Életműszerészet,  IX. 7.–X. 4.

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Ny.: K 10–20, Sze–V 10–18
erwin Wurm: egyperces munkák. A szobrászat 
mint program,  IX. 23-ig
Westkunst,  XII. 31-ig

M Galéria
II., Marczibányi tér 5/a. Ny.: H–V 8–18
Kerekes zsuzsa: Apró örömök,  IX. 8–30.
„…A szépet látni célnak…”,  X. 9–31.

Magyar Építőművészek Szövetsége, Kós Károly 
Terem
VIII., Ötpacsirta u. 2. Ny.: H–Cs 9–16, P 9–13
Tillai ernő építész-fotóművész,  IX. 18–25.

Magyar Képzőművészeti Egyetem –  
Barcsay Terem
VI., Andrássy út 69–71. Ny.: H–P 10–18 
sTÚdió’18: „A jövőt végképp eltörölni”,   
IX. 14.–X. 5.

Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2. Ny.: K–V 10–18
Frida Kahlo,  XI. 4-ig

Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16. Ny.: K–V 10–18
Barokk–római–pop-art,  IX. 23-ig
A seuso-kincs,  XI. 4-ig
World Press Photo,  IX. 20.–X. 23.

Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Ny.: K–V 12–19
sputnik Photos: A képzelet geometriája,  X. 7-ig

Memoart Galéria
XIII., Pannónia u. 6., III. Ny.: bejelentkezésre
elekes Károly: Kettőslátás,  X. 18-ig

MET Galéria
XI., Bölcső u. 9. Ny.: K–Sze–Cs 14–19
szimpózium-körkép,  IX. 7–14. 
Káplán Géza, Klencsár Gábor, Lékai sándor, 
 IX. 18–27.
LUX Antal kiállítása,  X. 1–17.

MissionArt Galéria
V., Falk Miksa u. 24–26. Ny.: H–P 10–18, Szo 10–13
Verebics Ágnes és Csabai renátó,  IX. 7–22.

Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy S. u. 22. Ny.: K–P 12–18, Szo 11–17
Waliczky Tamás: Kamerák,  X. 13-ig

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI., Ménesi út 65. Ny.: Cs–P–Szo 10–18
Kor-rajz,  X. 17-ig
donnák és Madonnák. Molnár-C. Pál és róma, 
 IX. 15.–2019. VI. 19.

Museion No. 1 Galéria
IX., Üllői út 3. Ny.: K–V 15–18
Ulrich Gábor: Acélgrafikák,  IX. 21-ig
Koszta zsófia,  IX. 27.–X. 12.

Műcsarnok
XIV., Dózsa Gy. út 37. Ny.: K–V 10–18, Cs 12–20
elégia – Huszárik zoltán rajzai,  IX. 30-ig

Kalmár jános, Mata Attila, szabó Tamás: 
MOrPH,  IX. 22.–XI. 11.
Gaál józsef: Vezeklések kora,  IX. 22.–XI. 11.
A Budapesti Műhely és Kozma Lajos,  XII. 2-ig

Neon Galéria
VI., Nagymező u. 47., II. Ny.: K–P 14–18
Losonczy istván: Csíkok,  IX. 14.–X. 12.

Nyitott Műhely
XII., Ráth György u. 4. Ny.: H–Szo 16–23
Vankó istván: Kákrif,  X. 3-ig

Óbudai Platán Könyvtár
III., Arató Emil tér 1. Ny.: H, P 12–18, K, Cs 10–19
egészséges botrány,  IX. 14-ig

Óbudai Társaskör Galéria
III., Kiskorona u. 7. Ny.: K–V 15–19
előd Ágnes: drónos szobrok,  IX. 30-ig

Országos Széchényi Könyvtár
I., Szent György tér 4–6. Ny.: K–Szo 10–18
A széchényi család kincsei,  IX. 31-ig

Önképtár
I., Attila út 133. Ny.: H–Cs 16–18.30
szelíd erotika,  IX. 18.–X. 18.

Pesti Vigadó
V., Vigadó tér 2. Ny.: H–P 10–18
Csendes áramlat. Nagy B. istván kiállítása, 
 IX. 23-ig
Panteon. A székely Nemzeti Múzeum 
képzőművészeti gyűjteménye,  IX. 30-ig
Átlényegülés. Az eucharisztiáról a csodák és  
a művészet nyelvén,  IX. 28-ig

Petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi u. 16. Ny.: K–V 10–18
Balatoni nyár. Írófényképek az 1950-es, 60-as, 
70-es években,  IX. 16-ig

PH21 Gallery
IX., Ráday u. 55. Ny.: Sze–Szo 14–18
Mobil,  X. 6-ig

Platán Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: K–P 11–18
Tomasz Maniewski: Az én városom,  IX. 12–27.

RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ
XIII., Kárpát u. 23. Ny.: bejelentkezésre
Miksa Bálint: Téridő-csírák,  IX. 13.–X. 14.

Ráth György Villa
VI., Városligeti fasor 12. Ny.: K–V 10–18
Körforgásban: Artista,  IX. 15.–XII. 12.

Resident Art Budapest 
VI., Andrássy út 33. Ny.: K–P 13–18
Andrei Gamart,  IX. 13-ig

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
VI., Nagymező u. 8. Ny.: H–V 11–19
Pályi zsófia: Tranzitország,  IX. 9-ig
Pillantás a mába. Hemző-díj,  IX. 30-ig
Garry Winogrand: Women are beautiful,   
IX. 30-ig 
Fabricius Anna: Mandarin nő,  X. 8-ig
robert Capa, a tudósító,  XII. 31-ig

Rugógyár Galéria
VIII., Szarka u. 7. Ny.: bejelentkezésre
Lossonczy Tamás, szabados Árpád, david stuart 
sutherland,  IX. 20.–X. 27.

Saxon Art Gallery
VI., Szív u. 38. Ny.: bejelentkezésre
david Apikian,  X. 17-ig

Síp12 Galéria és Közösségi Tér
VII., Síp u. 12. Ny.: H–Sz 10–16, Cs 10–18, P 10–14
saját szoba,  IX. 20-ig

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

Szent István Bazilika – Lovagterem
V., Szent István tér 1. Ny.: a bazilika nyitva tartása 
idején
Verebes György: introvertum,  IX. 17-ig 

Széphárom Közösségi Tér
V., Szép u. 1/b. Ny.: K–P 10–18, Szo 10–14
Paróczi Ágnes és Tóth Ferenc,  IX. 30-ig

Telep Galéria
VII., Madách út 8. Ny.: H–P 12–01, Szo 16–02
Now is Good,  IX. 12-ig

TOBE Gallery
VIII., Bródy S. u. 36. Ny.: Sze–P 14–18, Szo 11–15
dora Kontha: dreamland,  X. 13-ig

Tomory Lajos Múzeum
XVIII., Kondor Béla stny. 10. Ny.: H–Cs 9–16, P 9–14
szécsi Margit: A látható ember,  IX. 18-ig

Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41. Ny.: K–V 16–19
A sötét feltárása,  X. 21-ig

Újbuda Galéria
XIII., Zsombolyai u. 15. Ny.: hivatali időben
Csordás zoltán: Atlantisz jövője,  IX. 18-ig

Újlipótvárosi Klub Galéria
XIII. Tátra u. 20/b. Ny.: H–P 14–20
Kótai Tamás,  X. 10-ig

Valyo Kikötő – Capa Kikötő
IX., Hajóállomás u. 1. Ny.: H–V 14–22
Hello from the Other side,  IX. 23-ig

VAM Design Center
VI., Király u. 26. Ny.: H–V 10–18
A világ múmiái,  XII. 3-ig

Várfok Galéria
I., Várfok u. 11. Ny.: K–Szo 11–18
Françoise Gilot: Végtelen utazás,  X. 27-ig

Várfok Project Room
I., Várfok u. 14. Ny.: K–Szo 11–18
szirtes jános: A 80-as évek performanszai, 
 X. 27-ig

Várkert Bazár – Testőrpalota
I., Ybl Miklós tér 2. Ny.: K–V 10–18
KOGArT Kortárs Gyűjtemény,  IX. 16-ig

Várnegyed Galéria
I., Batthyány u. 67. Ny.: K–Szo 11–18
Árkossy istván: Nagymesterek,  IX. 29-ig

Viltin Galéria
VI., Vasvári Pál u. 1. Ny.: K–P 13–18, Szo 11–17
Petra Feriancová: Klaviatúra,  IX. 8.–X. 13. 

Vintage Galéria
V., Magyar u. 26. Ny.: bejelentkezésre
Andreas Fogarasi,  IX. 11.–X. 12.

Virág Judit Galéria
V., Falk M. u. 30. Ny: H–P 10–18, Szo 10–13
remekművek egy magángyűjteményből –  
a „született” gyűjtő,  IX. 6–15.
20 éves jubileumi aukciós kiállítás,  IX. 23.–X. 4.

Vízivárosi Galéria
II., Kapás u. 55. Ny.: K–P 13–18, Szo 10–14
Ars sacra – Fényt hozzon… Vii. Festmények, 
szobrok, textilek,  X. 2-ig

Ybl Budai Kreatív Ház
I., Ybl Miklós tér 9. Ny.: H–V 9–19 
Felfedezők,  IX. 23-ig

VIDÉK
DEBRECEN
B24 Galéria, Batthyány u. 24.
ráskai szabolcs,  IX. 14.–X. 27-ig
Hal Köz Galéria, Hal köz tér 3.
Nádas Alexandra: Hordozható azilum,   
IX. 10.–X. 12.
MODEM, Baltazár Dezső tér 1.
impressziók. Monet-tól Van Goghig, Matisse-tól 
Warholig,  IX. 23-ig
Az ígéret földje – Videoművészet izraelből, 
 X. 14-ig
Benczúr emese: Let it be,  X. 28-ig

DISZEL
Első Magyar Látványtár, Derkovits u. 7–8.
A nagy szenvedély,  2019. V. 31-ig

DUNAÚJVÁROS
Kortárs Művészeti Intézet – ICA-D, Vasmű út 12.
Csákány istván és robert Olawuyi: A holnap 
helye,  X. 20-ig

EGER
Egri Érseki Palota
Balla Árpád: Veletek vagyok minden napon, 
 IX. 30-ig

ESZTERGOM
Rondella Galéria, Szent István tér 1.
Pars pro toto – XXi. esztergomi Fotográfiai 
Biennálé,  X. 7-ig

GÖDÖLLŐ
GIM-Ház, Kőrösfői u. 15–17.
Transzparens terek,  IX. 31-ig

GYŐR
Esterházy-palota, Király u. 17. 
Maurer dóra: Hajtogatott idő,  IX. 30-ig
ihlet és ideál – az inspiráló szépség,  X. 31-ig

GYULA
Kohán Képtár, Csaba sgrt. 35.
Új merítés,  IX. 16-ig

HAJÓS
Hajósi Barokk Kastély
Párizsi atelier. Látogatás Csernus Tibor 
műtermében,  IX. 30-ig

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Hódmezővásárhelyi Művésztelep, Kohán György u. 2.
donka Gergely: A negyvekét kakópo…,  IX. 14-ig

KÁPOLNÁSNYÉK
Halász-kastély, Deák F. u. 10.
Művészetközelben,  IX. 28-ig
Pogány Gábor Benő: Felmenők,  IX. 28-ig

KECSKEMÉT
Bozsó Gyűjtemény, Klapka u. 34.
szabadszemmel,  X. 14-ig
Magyar Fotográfiai Múzeum, Katona J. tér 12.
Kondor László: Vietnám ötven évvel később, 
 IX. 29-ig

MISKOLC
Feledy Ház, Deák tér 3.
Feledy Gyula jubileumi emlékkiállítása,  X. 13-ig
Miskolci Galéria, Rákóczi u. 2.
Mokry asztala,  IX. 30-ig

NYÍREGYHÁZA
Jósa András Múzeum, Benczúr tér 21.
Munkácsy 50,  X. 14-ig

PAKS
Paksi Képtár, Tolnai út 2.
Prológus Alakváltozatok Képtár sarokpontok!, 
 IX. 30-ig

PANNONHALMA
Pannonhalmi Főapátság, Vár 1. 
Kibékülés,  XI. 11-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
Modern Magyar Képtár, Papnövelde u. 5.
Arczok és láthatárok,  XI. 11-ig

SZÉCSÉNY
Kubinyi Ferenc Múzeum, Ady E. u. 7.
zicherman sándor,  IX. 30-ig

SZEGED
Kass Galéria, Vár u. 7.
Kass, Biblia, szentek,  XI. 2-ig
REÖK, Magyar Ede tér 2.
Válogatás a Mihályfi-gyűjteményből,  IX. 21.–XI. 4.

SZÉKESFEHÉRVÁR
Hetedhét Játékmúzeum, Oskola u. 2–4.
réber László: Vonalba zárt történetek. 
Újrarendezett állandó kiállítás
Pelikán Galéria, Kossuth L. u. 15.
Birkás istván (1947–2018),  IX. 21-ig
SZIKM – Deák Gyűjtemény, Oskola u. 10.
Kecskeméti Művésztelep 1909–1919,  IX. 11-ig
Hóbortos ultramodernek a műkertben,  XI. 4-ig

SZEKSZÁRD
Művészetek Háza, Szent István tér 28.
digitális agora 2018. ii. Nemzetközi digitális 
Triennálé,  IX. 16.–X. 21.

SZENTENDRE
Ferenczy Múzeum, Kossuth L. u. 5.
sam Havadtoy: A szeretet emléke,  IX. 30-ig

SZIGETSZENTMIKLÓS
Városi Galéria, Tököli u. 19.
Pieronymus Kosch grafikusművész,  IX. 15-ig

TIHANY
KOGART Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Táj–kép–történetek a 19. századi magyar 
festészetből,  IX. 16-ig

VESZPRÉM
Dubniczay-palota, Vár u. 29.
Hiszünk a halál előtti életben. Válogatás az 
irokéz Gyűjtemény kortárs és neoavantgárd 
műveiből,  XII. 31-ig
Csikász Galéria, Vár u. 17.
Fototaxis,  IX. 31-ig
Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet stny. 1.
Veszeli Lajos: Változatlan változó,  IX. 30-ig
Vajkai Aurél emlékkiállítás,  X. 31-ig
„Kendő, amely a szent jobbot takarta”,  XII. 31-ig
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Vár u. 3–7.
Áttekintés / Monochromia / válogatott művek / 
Lakner László,  X. 27-ig
Várgaléria, Vár u. 29.
Goldilocks zone,  IX. 16-ig

KÜLFÖLD
AMSZTERDAM
FOAM
senta simond: rayon Vert,  X. 28-ig
Hermitage Amsterdam
Classic Beauties,  2019. I. 13-ig
Rijksmuseum
Chillida in the rijksmuseum Gardens,  IX. 23-ig
Stedelijk Museum
Günther Förg: A Fragile Beauty,  X. 14-ig

ANTWERPEN
MuKHA – Museum of Contemporary Art
sanguine/Bloedrood. Luc Tuymans on Baroque, 
 IX. 16-ig

BARCELONA
Fundació Antoni Tàpies 
Antoni Tàpies: T de Teresa,  X. 28-ig
MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Melanie smith: Farce and Artifice,  X. 7-ig

BÁZEL
Fondation Beyeler
Bacon–Giacometti,  X. 2-ig
Kunstmuseum Basel
Bruce Nauman: disappearing Acts,  IX. 14-ig
Kunsthalle Basel
sanya Kantarovsky: disease of the eyes,  XI. 11-ig
Museum Tinguely
Gauri Gill. Traces,  XI. 1-ig
Gerda steiner & jörg Lenzlinger,  IX. 23-ig

BÉCS
Albertina
Alfred seiland,  X. 7-ig
Warhol to richter,  2019. III. 24-ig
Belvedere 21er Haus
Alexander Kluge,  IX. 30-ig
MUMOK
double Lives,  XI. 11-ig
Class reunion,  XI. 11-ig

BERLIN
Alte Nationalgalerie
From Caspar david Friedrich to Auguste renoir, 
 IX. 16-ig
Museum für Fotografie
Photographic Portraits from Baselitz to Warhol, 
 X. 7-ig
Hamburger Bahnhof
Agnieszka Polska: The demon’s Brain,   
2019. III. 3-ig
Otto Mueller and his Network in Wroclaw, 
 2019. III. 3-ig
C/O Berlin
Wim Wenders,  IX. 23-ig
Berlinische Galerie
Loredana Nemes,  X. 15-ig
Martin-Gropius-Bau
Lee Bul: Crash,  2019. I. 13-ig
Gurlitt: status report,  2019. I. 7-ig
George Kolbe Museum
The sensitive Man in Modern sculpture,   
2019. II. 3-ig

BILBAO
Guggenheim Museum
joana Vasconcelos: i’m your Mirror,  XI. 11-ig
Alberto Giacometti: retrospectiva,  2019. II. 24-ig

BONN
Bundeskunsthalle
Gurlitt: status report,  2019. I. 7-ig

BRÜSSZEL
BOZAR
George Hallett,  IX. 18-ig
Galerie Daniel Templon
Omar Ba,  XI. 3-ig
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
el Anatsui,  XII. 16-ig

CHICAGO
Museum of Contemporary Art
i Was raised on the internet,  X. 14-ig
Mika Horibuchi,  XII. 2-ig

GRAZ
Kunsthaus
Congo stars,  2019. I. 27-ig

HAMBURG
Kunstverein 
Ho Tzu Nyen,  X. 7-ig
Kunsthalle
Nature Unleashed,  X. 14-ig

KÖLN
Museum Ludwig 
Photographer’s Name: Aenne Biermann,  IX. 30-ig

KRAKKÓ
MOCAK
Motherland in Art,  IX. 30-ig

LIVERPOOL 
TATE
Life in Motion: egon schiele and Francesca 
Woodman,  IX. 23-ig

LONDON
Royal Academy of Arts
renzo Piano: The Art of Making Buildings, 
 2019. I. 20-ig
Bill Viola / Michelangelo,  2019. III. 31-ig
British Museum
ian Hislop’s search for dissent,  2019. I. 20-ig
Camden Arts Centre
Peter Fraser: Mathematics,  IX. 16-ig
Yuko Mohri: Voluta,  IX. 16-ig
TATE Modern
shape of Light,  X. 14-ig
Christian Marclay: The Clock,  2019. I. 20-ig
Anni Albers,  2019. I. 27-ig

TATE Britain
Aftermath: Art in the Wake of World War One, 
 IX. 24-ig
Anthea Hamilton: The squash,  X. 8-ig
Turner Prize 2018,  2019. I. 6-ig
The National Gallery
ed ruscha: Course of empire,  X. 7-ig
The National Portrait Gallery
BP Portrait Award 2018,  IX. 29-ig
Saatchi Gallery
Black Mirror,  2019. I. 13-ig
Serpentine Pavillon
Frida escobedo,  X. 7-ig

LOS ANGELES 
Hammer Museum
The drawings of Victor Hugo,  XII. 31-ig
shadi Habib Allah,  2019. I. 20-ig
LACMA
shahn, Mooney and the Apotheosis of American 
Labor,  XI. 25-ig
rauschenberg: in and About L. A.,  2019. II. 10-ig
MOCA
zoe Leonard: survey,  2019. III. 25-ig
Hauser and Wirth
Larry Bell: Complete Cubes,  IX. 23-ig

MADRID
Museo Nacional del Prado
Lorenzo Lotto. Portraits,  IX. 30-ig
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
An Approach to Afal. The Autric-Tamayo 
donation,  XI. 19-ig
russian dada 1914–1924,  X. 22-ig
Nairy Baghramian Breathing spell,  X. 14-ig

MOSZKVA
Garage Museum
Viacheslav Koleichuk: Atom 1967/2018,  X. 14-ig
bauhaus imaginista,  XI. 31-ig
The State Hermitage Museum
Furniture for a Body’s every Whim,  XI. 11-ig
New Tretyakov Gallery
Goncharova and Malevich: in Three 
dimensions,  XII. 30-ig

MÜNCHEN 
Haus der Kunst
Vivan sundaram: disjunctures,  X. 7-ig
Museum Brandhorst
jutta Koether,  X. 21-ig

NEW YORK
MoMA
Bodys isek Kingelez: City dreams,  2019. I. 1-ig
Toward a Concrete Utopia: Architecture in 
Yugoslavia,  2019. I. 13-ig
Guggenheim
Giacometti,  IX. 12-ig
One Hand Clapping,  XI. 21-ig
Whitney Museum of American Art
david Wojnarowicz,  IX. 30-ig
Mary Corse,  XI. 25-ig
The Metropolitan Museum of Art
History refused to die,  IX. 23-ig
Nudes by Klimt, schiele and Picasso,  X. 7-ig
New Museum
The Black school x Kameelah janan rasheed, 
 IX. 16-ig
The Jewish Museum
Chaim soutine: Flesh,  IX. 16-ig
Gagosian Gallery
Urs Fischer: Play,  X. 13-ig

PALERMO
Teatro Garibaldi
Manifesta 12,  XI. 4-ig

PÁRIZS
Centre Pompidou
sabine Weiss,  X. 15-ig
roee rosen,  X. 29-ig
Jeu de Paume
Gordon Matta-Clark,  IX. 23-ig
daniel Boudinet,  X. 28-ig
Musée d’Art Moderne
zao Wou-Ki,  2019. I. 6-ig
Musée du Louvre
Treasures,  X. 1-ig
Maison Européenne de la Photographie
Carte blanche à jr,  2019. II. 20-ig
Fondation Louis Vuitton
jean-Michel Basquiat,  2019. I. 14-ig
Grand Palais
Magnificent Venice!,  2019. I. 29-ig
Miró,  2019. II. 4-ig
Petit Palais
jakuchu,  IX. 14.–X. 15.

POZSONY
National Gallery Slovakia
The eights,  XII. 31-ig
KHB – Kunsthalle Bratislava
Franta and Böhm: No one’s Going to Laugh, 
 XI. 2-ig
eagles & doves,  X. 28-ig
SNG – Esterházyho Palác
The Fate of the Artists. Made in Czechoslovakia, 
 X. 21-ig

PRÁGA
Národni Galerie – Veletrzní palác
Koudelka: de-creazione,  IX. 23-ig
Katharina Grosse,  2019. I. 6-ig
Umeleckoprumyslové Muzeum
Koudelka: returning,  IX. 23-ig
Galerie hlavního mesta Prahy
santiago Calatrava – Art and Architecture, 
 IX. 16-ig

SALZBURG
Museum der Moderne 
resonance of exile,  X. 28-ig
Marisa Merz: The sky is a Great space,  XI. 4-ig

SAN FRANCISCO
SFMoMA
rené Magritte: The Fifth season,  X. 28-ig

WASHINGTON
Hirshhorn Museum and Sculpture Gallery
The Message: New Media Works,  IX. 30-ig
National Gallery of Art
Water, Wind and Waves: Marine Paintings from 
the dutch Golden Age,  XI. 21-ig

ZÜRICH
Kunsthaus
robert delaunay,  XI. 18-ig
Museum Haus Konstruktiv
imi Knoebel,  IX. 22-ig
Migros Museum of Contemporary Art
Koki Tanaka: Vulnerable Histories,  XI. 11-ig
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Égboltot befogadó tükörkép vagy 
a föld mélyének pokoli feketeségét 
visszaadó installáció, talajból kialakí
tott „vízhullám” vagy az emberi test 
belső szerveit idéző alkotás – Anish 
Kapoor (1954) indiai származású brit 
szobrász a világmindenséget igyek
szik megformálni. Több emblemati
kus munkája és újonnan készült al
kotása tekinthető meg a Serralves 
múzeumban és annak parkjában ren
dezett kiállításon.

Kapoor az ellentétes formák és a ha
talmas méretek megszállottja. Művei 
nem csupán szobrok, hanem emlék
művek, amelyek a tájképet átalakítva 
lépnek kapcsolatba környezetükkel, 
megbontva egyensúlyát. Alkotásai
ban az „üresség”, a „hiány” fogalmát 
igyekszik körbejárni, a külső és a bel
ső tereket és határvonalaikat próbál
ja definiálni. Elemei az egymást ki
egészítő ellentétek, így az anyag és 
az anyag hiánya, a látható és a látha
tatlan, a fény és a sötétség, a jelenlét 
és a távollét.

Olyan monumentális köztéri alko
tásokról ismert, mint a rozsdamen
tes acél chicagói Cloud Gate (2004), 
a 2012es londoni olimpiára felállított 
Orbit fémtorony vagy a 2013ban Arata 
Isozakival készített Ark Nova, a padli
zsánhoz hasonlító, felfújható, mobil 
koncertterem. 1990ben NagyBri
tanniát képviselte a Velencei Bienná
lén, 1991ben elnyerte a Turnerdíjat. 
Az indiai apától és iraki zsidó anyá
tól származó művész egyik legvita
tottabb alkotása a versaillesi kastély
ban 2015ben kiállított Dirty Corner, 
amelyet szexuális konnotációja miatt 
„a királynő vaginájának” neveztek, és 
megrongáltak, többek között antisze
mita feliratokkal.

A Serralves 18 hektáros parkjá
ban öt nagy méretű szobor látható. 
Ezeknek a művész kereste meg a he
lyét, ügyelve arra, hogy az ember al
kotta tárgy és a természet kiegészít
se egymást. „A legjobb szobrok itt 
vannak körülöttünk” – mutatott kör
be kiállítása bemutatójakor a park 
fáin, növényein. Versaillehoz képest 
a Serralves parkját kevésbé tartja for
málisnak, ahol a növényzet humánu
sabb, befogadó tereket, „szobákat” 
képez.

Egy i lyen meghitt „szobában” 
talált ideális helyet egyik legis
mertebb, emblemat ikus művé
nek, Sky Mirror című alkotásának. 
A már Londonban, New Yorkban 
és Mumbaiban is kiállított munka 
olyan teret hoz létre, ahol az égbolt 
és a föld, az anyagi és a nem anyagi 
lép kapcsolatba egymással. A políro
zott, rozsdamentes acélból készült, 
több mint kéttonnás, homorú tü
kör a környező világot fejre állított 
tájképként adja vissza, az égbolton 
úszó felhőket, egyegy arra tévedt 
madarat vagy az eget átszelő repülő
gépet is „rabul ejtve”.

Descent into Limbo című munkája 
kívülről érdektelennek tűnő, ablak
talan, szürke betonépítmény, ahová 
egy szűk ajtón keresztül lehet bejut
ni. A külvilágtól és a fénytől elzárt 
négyszögletes épület közepén, a föl
dön mélyfekete kör fogadja a látoga
tót, amelyet a mennyezetvilágítás 
még sötétebbé tesz. Kapoor szerint 

a mű a tér ábrázolásáról szól. „A vi
lágosság és a sötétség, a négyszög és 
a kör közötti kapcsolat volt érdekes 
számomra – jelentette ki. – A fekete 
lyuk után ez az univerzum legfeke
tébb anyaga” – mondta az itt alkal
mazott porfestékről, amely valójában 
egy, a fény 99,6 százalékát elnyelő sö
tétkék: „a legfeketébb fekete a sötét
kék feketéje”. El lehet benne veszni, 
mint egy űrben, melynek sok mun
kájában keresi materializálódását, 
anyaggá válását.

Az ijesztő feketeségről lehetetlen 
megállapítani, hogy lyuk vagy fes

ték a padlón. Az optikai csalódástól 
megtévesztett egyik látogató balese
tet is szenvedett, amikor festett kör
nek vélve azt, beleesett a valójában 
2,5 méter mély lyukba. Ez követően 
a múzeum megerősítette a biztonsági 
intézkedéseket.

Sectional Body Preparing for Mo
na  d ic Singularity című műve 7,5 mé
ter magas, a súlya hét tonna. Az el
lentéteket itt a merev, fekete kockát 
keresztülkasul átszelő piros organi
kus formák képviselik. Az anyag itt 
olyan bőr vagy membrán, amely elvá
lasztja az emberi testet a külvilágtól.

Kapoor szer int az  a lkotások
nak olyan nagyoknak kell lenniük, 
amennyire csak lehetséges. Nem 
tudja elképzelni, művei hogyan le
hetnének kisebbek. A mértékarány 
a szobrászat része, állítja. „Egy műre 
való rácsodálkozáshoz szükség van 
a méretek bizonyos monumentalitá
sára.”

Spirális lépcsőt formál egyik leg
újabb munkája, a Language of Birds. 
Teteje szolgálhat mecsetként vagy 
színpadként, ahonnan az ember egy 
másik fajjal próbál kommunikálni. 
Ez élőben is látható hetente egyszer, 
amikor egy férfi különböző madarak 
énekét utánozva hívogatja őket ma
gához. „Gyerekkoromban, Bombay
ben volt egy ember, aki a beszédé
vel magához tudta hívni a varjakat” 
– mesélte a művész, hogy mi adta e 
művéhez az inspirációt.

Szeptembertől már látható az a 
munkája is, amely végleg a Ser ral
ves parkjában marad. Ez a hatalmas 
hullámhoz hasonló, 8 méter magas, 
36 méter hosszú és ugyanilyen szé
les mű, ahogy Kapoor írja, „kísérlet 
arra, hogy felgöngyölítsük a rétet”. 
A késedelmet technikai nehézségek 
okozták, mivel olyan objektumot kel
lett létrehozni, amely látszólag föld
ből van, de valójában más, tartósabb 
anyagból készült.

A múzeumépületben 56 alkotá
sának makettjét tekinthetjük meg. 
Ezek segítenek abban, hogy megis
merjük Kapoor gondolkodásmódját, 
belelássunk az alkotás folyamatába, 
ugyanakkor a művek megvalósításá
nak, az anyagok kiválasztásának ne
hézségeit is megmutatják. (Megte-
kinthető 2019. január 6-ig.)

MuHaray katalin

2018. július 7. – szeptember 16. | tihany, Kossuth u. 10.
a 19. századi magyar festészetből

Kortárs Gyűjtemény

KoGart Contemporary ColleCtion

Várkert bazár Testőrpalota | 2018.05.18. – 09.16.

Taj  Kep  Tortenetek

www.kogart.hu
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Museu Serralves, Porto

A legfeketébb fekete

Anish Kapoor: Sky Mirror, 2001
rozsdamentes acél, 600 cm
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Museum der Moderne – Mönchsberg, Salzburg

Emigrációs rezonanciák
A Museum der Moderne Resonanz von Exil (A száműzetés visszhangja) 
című tárlatsorozatának idei kiadása a náci uralom által Ausztriából szám
űzetésbe kényszerített művészeket vonultat fel. A témák és műfajok sokfé
lesége továbbra is jellemző, de a kiállításon a nézőt leginkább az újságok 
vezetik: „A menekültek tartózkodási helyén a lapok egyrészt információs 
forrást, másrészt kapcsolatteremtő platformot és új tevékenységi területet 
jelentettek. Mi ezt a New Yorki Aufbau folyóirattal példázzuk, amely a har

mincas évek derekától a német nyel
vű zsidók szócsövévé fejlődött…” – 
írja Christiane Kuhlmann kurátor.

A Bécsből végül Mexikóba sodró
dott Wolfgang Paalen (1905–1959) 
előbb a Berliner Sezession körei
be jutott be, majd a nácik miatt 
1933ban Párizsba ment, ahol az 
Abstract ionCréat ion tagja lett, 
majd André Breton szürrealista 
mozgalmában vett részt. 1939
ben emigrált Mexikóba, itt 1940
ben – Breton és César Moro perui 
költő segítségével – nemzetközi 
szürrealista seregszemlét rende
zett (La Exposición Internacional 
del Surrealismo en México). Ak
kor és ott szerepeltek először 
prekolumbián leletek modern 
művekkel együtt, később a kortár
sak ezt rendszeresen alkalmazták 

gyökereik demonstrálására. Bella Bella (1941) című festményén a realista 
részletek elvesznek az elvont formák örvénylésében, utóbbiak az absztrakt 
expresszionizmus jegyeit mutatják. Paalen 1942től adta ki a DYN magazint, 
amely az irányzat fontos ösztönzőjévé vált, 1943ban például „amerindián” 
dupla számot jelentetett meg.

Bécstől New Yorkig hasonló pályát futott be Réthi Lili (1894–1971) is. 
Szociáldemokrataként a nagyüzemek világát tanulmányozta, és rendsze

resen készített i l lusztrációkat 
az Arbeiter Zeitung számára. 1929
től berlini lakóhelyéről elelutazva 
végigrajzolta a német iparvárosok 
gyárait, Hamburg kikötőjét, a bel
ga és a holland csatornák hídjait, 
Svájc viaduktjait. 1932ben Lipcsé
ben az ő illusztrációival publikál
ták az amerikai bestsellerszerző, 
Upton Sinclair Letters to Judd an 
American Workingman (Levelek 
Juddhoz, egy amerikai munkás
hoz) című könyvének német fordí
tását. 1938ban emigrált az Egye
sült Államokba, ahol sorra kapta 
a megbízásokat óriásberuházások 
dokumentálására. Ezek közül a 
legismertebb a VerrazanoNar
rows Bridge; ez Edward M. Young 
The Great Bridge (A nagy híd) című 
kötetének 1965ös New Yorki ki

adása képeihez is alapként szolgált. Grandiózus madártávlati panorámáinak 
elkészítése céljából a toronydaru fülkéjébe is felmászott. Sokat dolgozott 
a New York Times Magazine számára.

A fotósnők közül Dora Kallmus (alias Madame d’Ora, 1881–1963) mű
terme 1907től a bécsi, 1927től a párizsi elit centrumává vált, de a német 
megszállás idején, 1942től egy 
Lyon közeli faluban húzódott 
meg. 1945–1946ban menekült
táborokról készített sorozatot; 
tíz évvel később a párizsi vágóhi
dak brutalitását örökítette meg.

El ise Stern (művésznevén 
L iset te Model, 1901–1983) 
1926ban települt át Párizsba, 
de 1934 nyarától vált híressé, 
amikor Nizzában a Promenade 
des Anglais elegáns tengerparti 
sétányán bizarr pózokban kü
lönc alakokat kapott lencsevégre. 
A felvételek hatását egyéni képki
vágásai fokozták. 1938ban New 
Yorkba emigrált, ahol a népszerű 
Harper’s Bazaar magazinnak dol
gozott, főleg utcán, bárokban és 
klubokban örökítette meg a tár
sadalom peremén élőket. Utóbb 
az egyik legbefolyásosabb fotópe
dagógussá vált. A kiállítás megismertet még Valeska Gert avantgárd táncos
nő, kabarészínésznő és Amos Vogel, a New Yorki filmfesztivál alapítójának 
sorsával és pályájával is. (Megtekinthető október 28-ig.)

W. i.

(folytatás az 1. oldalról)
A régi struktúrák megbomlottak – 
jobban mondva megrepedeztek, mert 
azért ne feledjük el, hogy az 1968as 
év éppen Nixon megválasztásával 
zárult az Egyesült Államokban –, 
de a gazdasági liberalizmus és a tár
sadalom védelmének elve (Polányi 
Károly) közötti törékeny egyensúly 
is felbomlott. Ezzel együtt kialakult 
az a folyamatos bizonytalanságérzés, 
amit Zygmunt Bauman cseppfolyós 
modernitásnak nevezett. Mindeb
ben pedig a művészet nem kis sze
repet játszott. Már Fredric Jameson 
is megírta a posztmodernről szóló 
könyvében, hogy a kései kapitaliz
mus nemcsak képes magába építeni 
a (művészeti) kritikát, de még erősö
dik is általa. Ez a gondolat később Luc 
Boltanski és Ève Chiapello The New 
Spirit of Capitalism (A kapitalizmus 
új szelleme) című könyvének is egyik 
alaptételévé vált.

A kapitalizmus persze már korai 
szakaszában átalakította a művészet 
intézményrendszerét, megteremtve 
a túltermelés lehetőségét egy olyan 
területen, ahol a felesleg fogalma 
azelőtt elvben nem is létezett. 1968 
után azonban nemcsak annyi tör
tént, hogy a rendszer még nagyobb 
hatásfokon pörgött, a művészet még 
inkább áruvá vált, a mecénást még 

inkább felváltotta a művészeti befek
tető, de a kapitalizmusba oltott mű
vészeti szabadság elve a rendszer al
kotóeleme és szimbóluma lett. Nem 
mellesleg kiszorítva helyéről az okta
tást, amely nélkül pedig a (kortárs) 
művészet sokszor értelmezhetet
len, vagy pedig a társadalom – fő
ként az alsóbb osztályba tartozó – tö
megei számára egyenesen irritálóvá 
vált. A művészeti tevékenységet foly
tatók aránya ugyanakkor 1968 után 
megsokszorozódott: 1970 és 1990 
között az Egyesült Államokban 127 
százalékkal nőtt a „művészek” szá
ma, amely arány köszönőviszonyban 
sincs a kereslet–kínálat elvével vagy 
az egyéb munkahelyek arányának 
alakulásával (PierreMichel Menger).

Volna tehát bőven miről beszélni 
művészeti vonatkozásban 1968 ötve
nedik évfordulóján – még akkor is, ha 
az év művészettörténeti szempontból 
„klasszikusan” nem számít forduló
pontnak. Ráadásul számos olyan ese
mény zajlott ekkor, amiről érdemes 
megemlékezni. 1968ban halt meg 
Marcel Duchamp; ekkor nyílt meg 
a modernista építészet egyik ikoni
kus épülete, a Mies van der Rohe ál
tal tervezett Neue Nationalgalerie 
Berlinben, és zajlott a  negyedik 
documenta. A leginkább „1968as” 
események azonban a nyugateuró

pai művészeti egyetemek környékén 
– lásd erről például Székely Katalin
nak a Rebels című Kis Varsókötet
ben megjelent tanulmányát –, illetve 
Velencében történtek. Erre az évre 
esett ugyanis az a biennálé, amely
nek központi kiállításán egyebek 
mellett MoholyNagy László munkái 
is szerepeltek, a magyar pavilonban 
Kokas Ignác, Kondor Béla és Vilt Ti
bor tárlata volt látható, a francia pavi
lont pedig a magyar származású Ni
colas Schöffer erősítette.

Fiatalok egy csoportja a VIPmeg
nyitó idejére tüntetést szervezett 
a konzervatívnak, korruptnak és 
túlságosan piaci jellegűnek mondott 
biennálé ellen – a velencei seregszem
le ekkoriban még sokkal inkább vásár 
jellegű volt, valódi adásvételekkel. 
A tüntetők a fokozott rendőri jelenlét 
miatt végül kiszorultak a Szent Márk 
térre, ahol később összecsapások is 
zajlottak, és többek közt sérüléseket 
szenvedett a svéd pavilon biztosa, aki 
melléjük állt. Ilyen körülmények kö
zött a legtöbb művész nem akart kiál
lítani. A pavilonok nagy részét bezár
ták, számos művet eltakartak. A svéd 
pavilonra kihelyezett „la Biennale è 
morta!” felirat később csakúgy elhí
resült, mint Gastone Novelli egyik 
akciója. Az olasz pavilonban szerep
lő művész megfordította az egyik ké
pét, a hátoldalára pedig a következő 
feliratot írta: „la Biennale è fascista”. 
Ennek ellenére a rendezvény végül 
mégis megnyitott, és miután a tünte
tések elhaltak, a sokat kritizált nagy
díjat is kiosztották – éppen Nicolas 
Schöffernek, aki korábban szintén el
takarta a műveit.

Magyarországon a nyugateurópai 
és amerikai folyamatokkal – valójá
ban csak első ránézésre – ellentétes, 
ám azoktól egyáltalán nem elválaszt
ható hozadékai voltak az 1968as év

nek, gazdasági és művészeti vonatko
zásban egyaránt. Hivatalosan január 
1jén lépett életbe az új gazdasági me
chanizmusnak nevezett reformcso
mag, amely lényegében óvatos nyitás 
volt a piacgazdaság felé, és amivel pár
huzamosan a mindennapi életben és 
a művészetpolitikában is egyfajta eny
hülési folyamat kezdődött. Egyre töb
ben kaptak útlevelet, a kultúrpolitika 
pedig már elnézőbb volt az új avant
gárd generáció művészetével vagy 
a korábban tiltotttűrt absztrakcióval 
szemben. Igaz, radikális változásokra, 
a tényleges enyhülésre ekkor még nem 
került sor, de művészeti vonatkozás
ban 1968 mindenképpen fontos évnek 
tekinthető. Ekkor rendezték például 
az Iparterv I. kiállítást, az azóta klasz
szikussá vált, „ipartervgenerációnak” 
is nevezett, akkor 30 körüli művészek 
első csoportos seregszemléjét. Persze 
nem múzeumban vagy hivatalos kiál
lítótérben, hanem az Ipari Épületter
vező Vállalat egyik ingatlanjában.

Ennek a nemzedéknek még szá
mos tárlata és egyéb akciója köthető 
1968hoz, amelyek nagy része kollégi
umokban, egyetemi épületekben zaj
lott, de azért akadtak már kivételek is. 
A teljesség igénye nélkül: Lakner Lász
ló, Major János, Maurer Dóra és Pász
tor Gábor a Műszaki Egyetem Irinyi 
utcai kollégiumában, Csiky Tibor és 
Hencze Tamás a Vásárhelyi Pál Kollé
giumban, Frey Krisztián és Tót End
re a Központi Fizikai Kutatóintézet 
KISZklubjában rendezett kiállítást, 
Erdély Miklós és Szentjóby Tamás pe
dig egy V. kerületi Utasellátóban tar
tott előadást és akciót. Május 1jén volt 
az év egyik legkülönösebb művészeti 
eseménye, a megint csak Erdélyhez és 
Szentjóbyhoz, valamint Ladik Katalin
hoz köthető szentendrei UFOtalálka. 
Tót Endrének szintén Szentendrén, 
csakhogy egy teljesen „hivatalos” ki
állításon, a Ferenczy Múzeumban 
mutatták be a műveit, és erről a Mű
vészet című folyóirat is beszámolt. 
Ugyancsak ebben az évben mutatkoz
hatott be a Műcsarnokhoz tartozó Fé
nyes Adolf Teremben Fajó János – és 
valamivel később Csáji Attila –, ezzel 
megnyitva a hetvenes évek „önkölt
séges” tárlatainak sorát. Az absztrakt 
művészek ezután, ha a Műcsarnok
ban nem is, de egy lényegében ahhoz 
tartozó, tehát „hivatalosnak” és köz
pontinak is nevezhető helyen állít
hatták ki alkotásaikat. A Műcsarnok 
egyébként egy nemzetközi jelentősé
gű művész, Fernard Léger műveit mu
tatta be 1968ban.

HutH JúliuSz

1968 a képzőművészetben

Cseppfolyós modernitás

Wolfgang Paalen: Bella Bella, 1941
olaj, vászon
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Réthy Lili: Illusztráció Upton Sinclair Levelek 
egy munkáshoz című könyvéhez, 1932
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Lisette Model: Virágos ruha, Nizza, 
Promenade des Anglais, 1934–1937
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Tüntetők egy csoportja a Szent Márk téren, 1968

Gastone Novelli akciója a Velencei Biennálén, 1968
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Kitekintő

(folytatás az 1. oldalról)
Ma már az  Iparművészeti Múze
um a legterjedelmesebb Koudelka
kollekció tulajdonosa Csehországban.

A mérnök végzettségű Josef Kou
delka az 1950es évek végén kezdte 
alkotói pályafutását. Fotóművésze
te értékeit már 1961es első önálló 
kiállítása jelezte a legendás Semafor 
színházban, s ezt a következő kéthá
rom esztendőben experimentális fel
vételei is igazolták. Ekkor készítette 
a Divadlo című színházi folyóirat cím
lapterveit, amelyekkel a képkivágás, 
az extrém kontrasztok és absztrakt 
stilizáció révén egyedi kézjegyre tett 
szert. A grafikaszerű fotók megnyitot
ták előtte az ajtót a színház világába: 

1962től 1970ig az ugyancsak legen
dás, modern színházi esztétikát hirde
tő Divadlo na Zábradlí házi fotósa volt. 
Expresszív fotográfiái a színház arcu
latának elválaszthatatlan részévé vál
tak. Ezzel párhuzamosan, ugyancsak 

1962től következetesen dolgozott éle
te egyik nagy témáján, a Cigányok so
rozaton. A leggazdagabb anyagot Ke
letSzlovákia nyújtotta számára, de 
1963ban Csehország és 1966ban 
Morvaország roma településeit is be
járta. Közös nevezőként nem a doku
mentum vagy a szociofotó jelent meg 
nála, hanem a társadalom peremén élő 
emberek méltóságteljes ábrázolása, és 
ezzel a fotótörténet egyik nagyra be
csült sorozatát teremtette meg. A so

rozatot Henri CartierBresson is sokra 
tartotta, aki szerint Koudelka fotóinak 
„érzékenysége, ereje és őszintesége 
egyszerűen lenyűgöző”.

Idejekorán fedezte fel a középeu
rópai régióban rejlő további lehetősé

get, de egyben párhuzamosságot is, 
így e témát mind ÉszakMagyaror
szág, mind Románia területén tovább 
kutatta. Ezt az utat 1968 augusztusá
ban tette meg; Prágába csak néhány 
órával a megszálló csapatok előtt ér
kezett vissza, hogy másnap reggeltől – 
bár távol állt tőle a riportfényképezés 
– a történelmi események megörökítő
jévé váljon. Az Invázió 1968 című so
rozat kalandos úton jutott ki Prágából 
a Magnumhoz, s ennek köszönhetően 
bejárta a világsajtót. A fotókat a meg
szállás első évfordulójára P. P. szignó
val, azaz Prague Photographer álnéven 
közölte a londoni The Sunday Times, 
a New Yorki Look, majd 1981ben, 
az ekkor már ugyancsak emigráció
ban élő híres cseh író, Milan Kundera 
előszavával a párizsi Le Matin.

Koudelka, aki Csehszlovákia kato
nai megszállása után a Cigányok so
rozat további bővítése szándékával 
került ki NyugatEurópába, 1970ben 
az emigráció mellett döntött, s Nagy
Britanniában, majd Franciaország
ban talált menedékre. Mivel családja 
Csehszlovákiában maradt, édesapja 
haláláig, 1986ig, egy önálló londoni 
kiállítás alkalmáig várt az ismeretlen 
prágai fotós identitásának felfedésével. 
A prágai tavasz eltiprásának fotósoro
zata méltán jelentett belépőt számára 
1974ben a Magnum Photos ügynök
ségbe. Ez a háttér adott biztonságot 
ahhoz, hogy Exiles sorozatán dolgoz
hasson egészen 1994ig, bejárva töb
bek közt NagyBritanniát, Írországot, 

Franciaországot, Olaszországot, Spa
nyolországot, az egykor létezett Ju
goszláviát, hogy a mindennapi életet, 
a népi és egyházi ünnepeket fényké
pezze. Filozófiájává vált, hogy ne kö
tődjön egyetlen helyhez, otthonhoz, 
mindig az aktuális fotótevékenység 
jelentette számára az élet értelmét, 
a helyszín kiválasztását és a tartózko
dás idejét.

Nagyon későn, csak 1987ben kapta 
meg a francia állampolgárságot. Ekkor 

viszont már komoly megrendelésnek 
tett eleget: a Panoráma sorozatokon 
dolgozott, amelyekkel az ember és 
a táj közötti kapcsolatot tematizálta 
nagy méretű panorámafotográfiák for
májában. A természeti tájban tapasz

talható emberi beavatkozások vizuá
lis lenyomatai vagy következményei 
szólították meg. Bár a változásoknak 
legtöbb esetben a nyersanyag korlát
lan kitermelése, a pusztító háborús 
konfliktusok vagy a megalomán épít
kezések voltak az okozói, tökéletes és 
bravúros fotói elsősorban a látvány 
esztétikai értékeire fókuszáltak.

A prágai Iparművészeti Múzeum
ban kiállított több mint 300 mű át
fogó képet nyújt Josef Koudelka hat 
évtizedet felölelő munkássáról, és ez 
Irena Sorfová kurátor munkáját dicsé
ri. Az összképet tovább bővíti a Nem
zeti Galéria tárlata, amely Koudelka 
kilenc nagy méretű panorámafotó
ját és három triptichonját mutatja be 

a Genezis, azaz a Teremtés könyve ér
telmezéseként. Ezek képviselték Va
tikán államot a 2013as 55. Velencei 
Biennálén. (Megtekinthető szeptem-
ber 23-ig.)

HuSHEgyi gáBor

Iparművészeti Múzeum és Nemzeti Galéria, Prága

Koudelka visszatérései

Josef Koudelka: Prága, 1968. augusztus (Invázió 3)
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Josef Koudelka: Franciaország, 1987 (Száműzetés)
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Inspirál vagy irritál?

FRIDA KAHLO SZUPERSZTÁR 
Portré és érdekességek

a festő életéből

„MUSZÁJ BESZÉLNI RÓLA”
Interjú Balsai Mónival

AZ ÖNBIZALOM
TERMÉSZETRAJZA 

Létezik-e egyáltalán?

VERSENY
A MUNKAHELYEKEN 

A rátermettség
mint valuta

1 LÉPÉS
A FÜGGETLENSÉG

FELÉ 
Női szövetkezetek

Marokkóban
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