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Közel 300 darab, nagy méretű fából 
álló erdőt telepítettek az ausztriai 
Wörthi-tó partján fekvő Klagenfurt 
32 ezer néző befogadására alkalmas 
futballstadionjának közepére. A FOR 
FOREST – The Unending Attrac tion 
of Nature (ERDŐÉRT – A természet 
véget nem érő vonzása) című idő-
szaki installáció ötletgazdája a svájci 
származású művész, művészetköz-
vetítő, kurátor és galerista Klaus Litt-
mann volt.

A magát „köztéri művészeti in-
tervencióként” meghatározó am-
biciózus projekt kiindulópontját 
az osztrák származású építész-kép-
zőművész-környezetvédő aktivis-
ta Max Peintner 1970 körül készült, 
The Unending Attraction of Nature 
című futurisztikus ceruzarajza adta, 
amely egy gyárakkal és felhőkarco-
lókkal körülvett, emberekkel megtöl-
tött lelátójú stadion közepén álló er-
dőt ábrázol. A rajz – Peintner számos 
további disztópikus tájképével együtt 
– Európa-szerte több tankönyvben 
és kézikönyvben is megjelent, Klaus 
Littmann először ezek egyikében ta-
lálkozott vele az 1980-as években. 
A már akkor is erőteljes hatású, korát 
megelőző módon kritikus, látomás-
szerű rajzsorozat és az által felvetett 
kérdések a keletkezése óta eltelt évti-
zedek alatt – sajnálatos módon – még 
aktuálisabbakká váltak. Nem csoda 
tehát, hogy amikor a kiváló üzleti ér-
zékkel bíró Littmann fejében meg-
született a vízió valósággá váltásá-

nak konkrét terve, pár év alatt talált 
hozzá mindent: szponzort, helyszínt, 
és nem utolsósorban a megvalósítás-
hoz értő szakemberek egész hadát. 
A projekt főként svájci és osztrák ma-
gánszponzorok támogatásával jött 
létre. Ezenkívül fa-örökbefogadásból 
és a Littmann által színezett Peint-
ner-rajzok eladásából befolyt össze-
geket forgattak még vissza a költség-

vetésbe, de állami támogatást – és 
így az adófizetői pénzt – nem vettek 
igénybe a megvalósításához.

A helyszín kiválasztásának szem-
pontjai közé tartozott, hogy egy ma 
is aktívan működő, kellően nagy mé-
retű, modern stadionépületet találja-
nak, amelynek fenntartóját meg le-
het győzni arról, hogy a pályát több 
hónapra a projekt rendelkezésére bo-

csássa. A 2007-ben átadott új Wör-
thersee Stadion – melyet fő támogató-
ja, a Hypo bank után Hypo-Arénának 
is neveznek – a 2008-as labdarúgó-EB 
egyik hivatalos helyszínéül szolgált, 
azóta pedig a 100 ezres lakosságú vá-
ros harmadosztályú futballcsapatá-
nak mérkőzéseit, illetve nagyszabá-
sú koncerteket tartanak ott. 

(folytatás a 21. oldalon)

9 771419 056018 19010

A HVG ZRT. KIADVÁNYA 2019. OKTÓBER                                  MÛVÉSZETI ÉS MÛKERESKEDELMI FOLYÓIRAT                               ÁRA: 890 FORINT

A

21. SZEGEDI KÖNYVÁRVERÉS
2019. október 26-án 10 órától

a szegedi Agórában 
(6722 Szeged, Kálvária sugárút 23.) kerül megrendezésre.
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FOR FOREST projekt, Klagenfurt

Művészet az erdőért – erdő a művészetért

Beszélgetés Koroknai Edittel, a MODEM igazgatójával

Társadalmi fókusz és regionalitás

Magyar Nemzeti Galéria

Üzemszerű 
működés

A kiállítás nyitó látványa: fekete-fe-
hér igazolványképek sora, amelyeket 
– mint egy diavetítésen – egymás 
után látunk felvillanni. A szürrea-
lista mozgalom fontos alakjai készí-
tették ezeket magukról, így például 
Raymond Queneau, Pierre és Jacques 
Prévert, Yves Tanguy, egyesek többet 
is, némelyek grimaszolva vagy egzal-
tált tekintettel ülve a kamera elé. Ez 
a képsor, kiszámítható felvillanásai-
val és kiszámíthatatlan látványaival, 
zakós-nyakkendős bohóckodásával 
egy olyan tárlatot előlegez meg, 
amely egyszerre képes megmutatni 
a szürrealizmus – a dadaizmushoz 
képest – klasszicizálóbb képi világát, 
és képei mélyén az őrületet, illetve 
a forradalmiságot, mely ugyanak-
kor az avantgárd életformaváltása 
helyett a psziché felé fordulással is 
beérte. Egy olyan válogatást, amely 
a szürrea lista képzőművészet szoká-
sos – és Magyarországon is jól ismert 
– megjelenítése helyett a csoport tag-
jainak szubverziójára helyezi a hang-
súlyt. Vagy a szürrealista alkotásmód 
nem festői megjelenésére, például 
a költőiségre vagy a fotográfiára.

Mindez azért jutott eszembe, 
mert a kiállításon viszonylag sok 
fotográfia szerepel, sőt filmek is, 
és nemcsak Hans Bellmer abuzált 
babasorozata vagy az Andalúziai 
kutya, Luis Buñuel és Salvador 
Dalí rövidfilmje, de számos más 
mű is. Továbbá azért, mert a tár-
lat nem egyszerűen a szürrealista 
képzőművészet bemutatását, ha-
nem egy történeti tézis hangsúlyos 
megfogalmazását is feladatának 
tekinti. Eszerint az 1929-es év kü-
lönös jelentőségű a szürrealizmus 
történetében, „hiszen a mozgalom 
bomlására utaló jelek ellenére ép-
penséggel az újjászületése” indult 
el ekkor. Dalí 1929-ben lett a szür-
realista mozgalom tagja, ekkor for-
gatták Buñuellel közös filmjüket; 
André Breton pedig talán ekkor 
szakított René Magritte-tal, mivel 
„antiklerikalizmusát sértette, hogy 
Georgette [Magritte felesége] egy 
ebéd alkalmával kis keresztet viselt 
a nyakában”. 

(folytatás a 3. oldalon)

A debreceni MODEM és társga-
lériái – a kiállítások rendezésén 
túl – egyéb, talán kevésbé ismert, 
ám igen sokoldalú tevékenységet 
folytatnak. A MODEM indulásá-
nál is jelen lévő Koronai Edittel, 
az intézmény mai igazgatójával 
beszélgettünk a múltról, a jelen 
feladatairól és a tervekről.

– Hogyan kerültél kapcsolatba 
a kortárs művészettel? És hogyan 
történt, hogy a MODEM indulásakor 
már dolgoztál a kezdő csapatban?

– Mindig is érdekelt a kortárs iro-
dalom. Magyar szakon végeztem 
az egyetemen itt, Debrecenben, és 
még középiskolás koromban elkezd-
tem külsősként írni egy újságnak. 

Először a kulturális rovatnak dolgoz-
tam, de mivel ennek mindenütt kevés 
a megjelenési felülete, elég hamar átke-
rültem a várospolitikai rovathoz. On-
nan hívott át 2006-ban Gulyás Gábor 
az akkor éppen formálódó kortársmű-
vészeti kiállítótérhez, a MODEM-hez 
kommunikációs feladatokra.

– Annak idején láttad az akkoriban 
készülő EKF-pályázat alakulását is, 
amelynek része volt a MODEM lét-
rehozása?

– Láttam, sőt az akkori pályázati 
könyvet korrektorként javítottam is, 
de aktívan nem vettem részt a pályá-
zat elkészültében. Amikor már épült 
a MODEM, ott voltam a védősisakos 
bejáráson. 

(folytatás a 10. oldalon)
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Egy élet: egy villanás
Easttopics – Labor Galéria, Budapest

Milica Mijajlovic: How am I to protect..., 2019
7. oldal

A La Biennale lassú halála
Válságjelenségek Párizsban

Harcos férfiistenség, Levant, Syro-Hittite,  
i. e. II. évezred közepe

17. oldal

Emlékezés a jövőre
Átélésalapú állandó kiállítások
lengyelországi múzeumokban

12–13. oldal

Repíts a Holdra!
Museum der Moderne Mönchsberg, Salzburg

Robert Rauschenberg: Ape, 1969
22. oldal

Klaus Littmann: FOR FOREST – A természet végtelen vonzereje, 2019
Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Ausztria
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Interjú

Szeptember közepén indul egy leg-
alább annyira meghitt, mint ameny-
nyire parádés rendezvénysorozat, 
amellyel az Eventuell Galéria (even-
tuell.hu) ünnepli 25. születésnapját. 
A négy opusból álló esemény szep-
tember 19-én indul a Határtalan De-
sign díjazottjainak ékszerkiállításá-
val, és jövő január 5-én ér véget.

A kis galéria nemcsak az V. ke-
rületi Nyáry Pál utca kulturális és 
intellektuá lis életének szerves része, 
de egyben a hazai design meghatáro-
zó rendezvényeinek háttérországa is. 
Radnóti Tamás belsőépítész és Szige-
ti Szilvia textiltervező eddig több mint 
200 kiállítást szervezett. Az ő nevük-
höz fűződik az 1990-es évek Textivál 
textil- és divatkiállításainak, divatszín-
házainak szervezése a Szabad Tér Szín-
házban a Margitszigeten és a Műcsar-
nokban, a BútoroSOKK avantgárd 
bútortervezőket bemutató tárlat az 
Iparművészeti Múzeumban. 2004 
óta szervezik a magyar designerekre 
fókuszáló madeinhungaryt, 2012 óta 
pedig a nemzetközi alkotókra koncent-
ráló MeeD, 2014 óta a Határtalan De-
sign című kiállításokat. Az eltelt évek 
során közel 4000 tervezővel és társmű-
vésszel dolgoztak együtt. Mindehhez 
nyújt stabil hátteret az Eventuell Galé-
ria mint helyszín és az alkotó közösség 
mint támogató közeg.

Szigeti Szilviával beszélgettünk ar-
ról, hogyan épült föl a Radnóti Tamás-
sal közösen szervezett, európai lép-
tékű és európai színvonalú esemény, 
a Határtalan Design, amely nemzet-
közi kontextusba helyezi Magyaror-
szágot, és egy kicsit átmozgatja a ha-
zai designszférát.

– Hogyan lett belőletek „rendez-
vényszervező”?

– Szerencsére nem csak rendez-
vényszervezők vagyunk, hiszen 
mindketten aktív tervezőként is dol-
gozunk. Én már az általános iskolá-
ban, utána a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskolában, majd a főisko-
lán is mindig szerveztem, rendeztem. 
Egyszerűen imádom csinálni. Szeren-
csére Tamás kitűnő társ ebben, mert 
ő a gyakorlatias, a pragmatikus, és 
sokszor a semmiből is tud varázsolni.

– Évekig dolgoztatok együtt a La-
kástrend kiállítással, ti szerveztétek 
a madeinhungaryt.

– A Lakástrend alapító szervezői-
vel kitűnő, korrekt munkakapcsolat 
alakult ki, teljesen megbíztunk egy-
másban, szabad kezet kaptunk a szer-
vezésben. Nagyon sajnáltuk a La-
kástrend megszűnését. Ezt követően 
döntöttünk úgy Tamással, hogy foly-
tatjuk – immár nemzetközi szinten –, 
madeinhungary+MeeD címmel a ki-
állítás megrendezését. Ez 2013-ban 
a VAM Designban volt 9. madeinhun-
gary+2. MeeD címmel. Ezt követően 
hívtuk fel az Új Budapest Galéria ku-
rátorait, hogy szeretnék velük foly-
tatni, ami igen jó lépésnek bizonyult, 
nagyon örültünk a pozitív, támogató 
hozzáállásuknak. Sokat köszönhe-
tünk nekik.

– Legutóbb a Határtalan Design 
kapcsán 60 milliós költségvetésről 
beszéltünk.

– Ma ez kb. 80 millió, ebből mi-
nimum 60 százalék barter és sok-sok 
ingyenmunka. A magyar tervezők 
különböző mértékű NKA-támogatás-
sal, a régiós tervezők 2018-ig Viseg-
rad Fund támogatással, a többi ország 

tervezői az anyaországok pályázatain 
keresztül, illetve a budapesti kultu-
rális intézetek támogatásával mutat-
kozhatnak be.

– Hány ember dolgozik egy Határ-
talan Design összerakásán?

– Ketten csináljuk. Kitűnő a sajtó-
sunk, Rothman Gabriella – ő a De-
sign Hét sajtósa volt, jelenleg a Lud-
wig Múzeum PR-kommunikációjáért 
felel –, és van egy remek kiállításépítő 
csapatunk. Természetesen mi is épí-
tünk és bontunk. A szervezés egy-
éves komoly kurátori munka, közel 
7000 e-mail előzi meg. Furcsán han-
gozhat, hogy mi ezt az ÜGYET na-
gyon szeretjük, mintegy alkotófolya-
matként fogjuk fel ugyanúgy, mint 
amikor Tamás belsőépítészetet, tár-
gyat vagy én textilt tervezek. Sze-
retjük ezt a munkát, és büszkék va-
gyunk arra, hogy sikerült önerőből 
a régió egyik legjelentősebb design-
eseményét megteremtenünk. Ter-
mészetesen az idealizmus és az ön-

feláldozás mellett komolyan meg kell 
küzdenünk az anyagi támogatásért – 
és sajnos most már a helyszínért is. 
Rengeteget pályázunk: ez iszonyú 
kemény munka, évente 5-6 pályá-
zatot írni, a kudarcokkal is számol-
ni, állandó „halálugrásban” lebegni. 
Szomorú, hogy akiknek mindezt ész-
re kellene venniük, azok sokszor in-
kább betartanak nekünk. A kiállítás 
nem jöhetne létre a vendégországok 
budapesti kulturális intézetei nélkül. 
Tőlük rengeteg segítséget kapunk. 
Ez kevésbé anyagi természetű, hi-
szen az ő költségvetésük is szűkös, 
viszont a művek szállításában, a mű-
vészek utaztatásában, a tárlatok pro-
móciójában sokat segítenek. Sikerült 
kivívnunk a barátságukat és a tiszte-
letüket, ami nagyon jó érzés.

– A betartáson túl volt, amit fenye-
getésként éltetek meg?

– Szerencsére még nem, bár az 
nem esett túl jól, hogy a Bálna eladá-
sakor a három hónapra tervezett ki-
állításunkat három hétre kellett rövi-

dítenünk, ráadásul a 800 m2-t három 
nap alatt kellett lebontanunk. Utána 
egész nyáron üresen állt az épület, 
a homlokzatán pedig kinn maradt 
a kiállítás bannere.

– Volt-e mélypontotok? Volt olyan, 
hogy azt mondtátok, nem csináljá-
tok tovább?

– Nem szeretnénk feladni, ez egy 
nagyon fontos fórum, már hatalmas 
a felelősségünk.

– Mit tudtok nyújtani a veletek, 
nálatok kiállító pályakezdő tervezők-
nek? Gondolom, pénzt nem, első-
sorban megjelenést.

– Örülünk, hogy a megjelenést tud-
juk tartani, bár az Új Budapest Ga-
léria megszűnése minket is súlyosan 
érint. Sikerült három éve megalapí-
tanunk a CIG Pannónia támogatá-
sával a Határtalan Design Díjat, ami 
bruttó 300–400 ezer forint volt, és 
évente 2–4 tervezőnek tudtuk – ne-
ves művészekből álló zsűrit felkérve 
– odaítélni. Jó lenne, ha a kiállítás-
ból ki tudna nőni egy igazi, műkö-
dő management és mentorprogram. 
Szeretnénk ebbe az irányba is tovább 
fejlődni, de ez tőkeigényes. A részt-
vevők haszna mindenképpen a net-
workingben van. A kiállítóink több 
mint fele teljesen pályakezdő. Az iga-
zi „sztárok” maximum 20–30 száza-
lékban vannak jelen, de ez koncep-
ció is, hiszen kevés a bemutatkozási 
lehetőség a fiatal művészek számára. 
A Határtalan Design Díjat 80 száza-
lékban fiatal, pályakezdő tervezőnek 
ítéljük oda. A honlapunk (design-
with out-borders.eu) hiánypótló in-
formációs bázis, a látogatók tovább-
léphetnek a kiállítók és a partnerek 
honlapjaira.

– Mi a véleményed az oktatásról? 
Sok frissen végzettel találkozol, van 
rálátásod, hogyan gondolkodnak, 
mit tudnak a szakmáról és a piacról?

– Ez bonyolult kérdés, hiszen nincs 
háttéripar, így nehéz beágyazott de-
signoktatásról beszélni. A fiatalok 
tehetségesek, de nekik még sokkal 
nehezebb, mint nekünk volt annak 
idején… Sokkal nagyobb a kihívás.

– Van-e a művészeti oktatásnak 
olyan hiányzó eleme, ami nagyon 
látszik a fiatalokon?

– A gyakorlat.
– És olyan sajátosság, erősség, ami 

kimondottan jellemezi a magyar fia-
talokat?

– A tehetség, a kreativitás és a túl-
élési képesség.
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fog lalt en ged é lyé vel te he tô hoz zá fér he tô vé, il let ve má sol ha tó a nyil-
vá nos ság szá má ra a saj tó ban. Ez a nyi lat ko zat a szer zôi jog ról szó ló 
1990. évi LXXVI. tör vény 36. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint til-
tó nyi lat ko zat nak mi nô sül. 
A hir de té sek tar tal má ért a ki a dó nem vál lal fe le lôs sé get.
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Perfo
Sokan máris egyenesen performanszfordulatról beszélnek, 
a kortárs képzőművészet egy új áramlatáról, fejleményéről. Mi 
itt egyelőre csak annyit mondanánk, hogy a kortárs művészet 
helyszínein szemmel láthatóan megsűrűsödtek a performan-
szok, egyáltalán az „előadásszerű” események. Alig akad már 
megnyitó mozgásszínházi vagy táncakciók nélkül, alig képzelhe-
tő el olyan képzőművészeti biennálé vagy fesztivál, ahol ne volna 
jelen nagy súllyal valamilyen előadói műfaj.

Azért vagyunk bizonytalanok a definíciókkal, mert sokszor 
nem dönthető el, miről is van szó: amit látunk, az megmozduló 
installáció vagy tánc, performansz vagy fizikai színház, kísér-
leti színpadi akció vagy drámai előadás? És épp itt a bökkenő. 
Sokszor ugyanis nem a nézőben van eldöntetlenség, hanem 
az alkotókban.

Ha ugyanis képzőművészeti kontextusban színházi eszkö-
zökkel kezdenek dolgozni, annak konzekvenciái lesznek, ame-
lyeket megérteni és vállalni kellene. A színházi akció – akárhol 
történjék is – koncentrált, erős jelenlétet, professzionális előadói 
kvalitásokat igényelne, különben nem működik. A tánc- vagy 
mozgásszínház igazi táncosokat igényel, különben amatőr pró-
bálkozásnak, tét nélküli gimnasztikázásnak hat. Mint szeptem-
berben, a Steirischer Herbst művészeti eseménysorozat Opening 
Extravaganza című nyitányán, ahol a Congress Graz vigadói for-
gatagában a pincérek egyszer csak „mozogni” kezdtek (Manuel 
Pelmus produkciójaként, aki pedig tényleg profi a maga nemé-
ben), de inkább kellemetlen közjáték lett belőle, semmint való-
di előadás. A lépcső korlátján valaki áriát énekelt és grimaszolt 
közben, a nagyteremben vaudeville-szerű kabaré, a kisteremben 
queer show zajlott. Ám a szándékuk szerint zavarba hozó vagy 
provokáló történésekre alig valaki figyelt, és színes jópofasággá 
egyszerűsödött az, ami akár több is lehetett volna.

A képzőművészet és a színház – minden termékeny határát-
lépés ellenére – két külön művészeti ág, s aki össze akarja őket 
boronálni, annak sokkal pontosabban kellene tudnia, mit is akar. 
A jelenlétnek súlya van. A tudatos színházcsinálók fantasztikus 
módon képesek használni a mozgást és a szöveget, a teret és 
az időt. Akár meg is lehetne tanulni tőlük, hogyan kell, vagy be 
lehetne hívni őket a képzőművészet kontextusába. De legelő-
ször is végig kellene gondolni: miért is performálunk, miért is 
akciózunk?

Csók: István

25 éves az Eventuell Galéria – ünnepi tárlatsorozat

A túlélés kiállításai

Részlet a Black out kiállításról  
Eventuell Galéria, 2017

Szigeti Szilvia és Radnóti Tamás munkái 
Határtalan Design, 2019
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Kiállítás – Hír

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Üzemszerű működés
(folytatás az 1. oldalról)
És ekkorra tehető annak a törésnek 
a kiteljesedése is, amely Breton és 
George Bataille, illetve az utóbbi ál-
tal szerkesztett Documents folyóirat 
között alakult ki.

A kiállítás e tézisének bemutatá-
sát és igazolását számos szekció hiva-
tott szolgálni: az első magát a helyze-
tet vázolja, a második a szürrealizmus 
előzményeit, a negyedik középpont-
jában Salvador Dalí áll, az ötödikben 
a Grand Jeu művészcsoport, amelyik-
nek éppúgy problematikus volt a vi-
szonya a szürrealizmushoz, mint a ha-
todikban bemutatott Magritte-nak, 
illetve a hetedikben középpontba állí-
tott Documents folyóirat körében lévő 
művészeknek. A szekciókban össze-
sen 120 festményt, szobrot, fényképet 
és filmet látunk – ezek és az ezekhez 
fűzött kép aláírások „érvelnek” a tézis 
mellett.

Ám ezek az érvek nem meggyőzők. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
nincs a tézisnek igaza, és az 1929-es 
év nem volt fontos a szürrealista moz-
galom történetében. És azt sem, hogy 
az érvek, vagyis a művek nem meg-
győzők – éppen ellenkezőleg: szá-
mos fontos és izgalmas munkát lát-
hat szemtől szembe az, aki jegyet vált 
a párizsi Centre Pompidou és a Ma-
gyar Nemzeti Galéria közös tárlatá-
ra. Ezzel együtt amit látunk, nem iga-
zán szól arról, amit látnunk kellene: 
a képek javarészt szürrealisták, és si-
mán végignézhetjük és -olvashatjuk 
a kiállítást anélkül, hogy rájönnénk, 
mi is volt olyan fontos ebben az évben, 
mit jelent az, hogy felbomlani látszott 
a mozgalom, hogy törések alakultak ki 
benne, vagy éppen újjászületett.

E történet érthető bemutatásához 
ugyanis legalább három mozzanat 
hiányzik: az első annak világos dek-
larálása, hogy a szürrealizmus nem 
azonos a szürrealista mozgalommal, 
mert az utóbbihoz való tartozást nem 
elsősorban a művek formai vagy in-
tellektuális pozíciója határozta meg, 
mint inkább az alkotók Bretonhoz 
való viszonya: egy művész akkor volt 
a szürrealista mozgalom tagja, ha ő 
annak ismerte el, és addig volt tag-
ja, ameddig ő annak elismerte. Dalít 
például, aki minden bizonnyal a leg-

ismertebb szürrealista festő, Breton 
többször is kizárta a mozgalomból, 
és többször vissza is vette. Breton 
természetesen számtalanszor előke-
rül a kiállításon (mindjárt egy tőle 
vett idézettel indul és zárul is a tár-

lat), és mégis: központi jelentősé-
gét a kurátorok nem hangsúlyozzák 
eléggé. Persze ez nem is egyszerű, hi-
szen nem képzőművész volt, nincs 
mit tőle megmutatni; így leginkább 
a képaláírásokban és a hosszabb ma-
gyarázó szövegekben szerepel. Ezek 
viszont messze nem bírnak olyan ha-
tással, amely Breton kivételes pozí-
cióját megmutathatná. Lehetne per-
sze idézni szürrealista kiáltványaiból 
erős vizualitással, a magyarázó szö-
vegeknél jóval nagyobb betűkkel – 
ez talán segítene. Ráadásul ez azért 
volna fontos, mert lehetőséget te-
remtene arra, hogy a szürrealizmust 
a maga teljességében, nem kizárólag 
képzőművészetként mutassa meg. Ha 
igaz az, hogy a mozgalom tagjai közé 
költők és írók is tartoztak – Queneau 
és Prévert például, akiknek portréi-
val a bejáratnál találkozunk, ám ké-
sőbb nem sok szó esik róluk –, miért 
ne lehetett volna tőlük is szövegeket 
kitenni? És kitenni a renegátoktól is 
– Bataille-tól például, így világossá 
téve, mi is lehetett/volt a nézetkü-
lönbség, a törés oka. És végül, har-
madik mozzanatként, érdemes lett 
volna egy kicsit didaktikusabban el-
járni, és néhány kép egymás mellé he-
lyezésével jól láthatóan megmutatni, 
melyek azok a képzőművészeti diffe-
renciák, amelyek egyes művészeket 
a szakadárok közé, másokat a mozga-
lomba helyeznek. Lehet, hogy iskolás 
az ilyen eljárás – például néhány Dalí- 
és Magritte-kép egymás ellen való ki-
játszása –, de lehet, hogy kellő ízlés-
sel ez inkább szemnyitogató volna. És 
ez, a szemnyitogatás, a megértés biz-
tosítása, a tájékozódás segítése – a té-
zis ilyen-olyan megfogalmazásán túl 
– is feladata egy ilyen tárlatnak, egy 
ilyen múzeumnak.

Sajnos azonban nemhogy a megér-
tést nem segíti a Galériában látható 
tárlat, de egyes pontokon még félre 
is vezet. Ez különösen a fényképek-
re igaz, amelyek beválogatása amúgy 
örömteli (és a találkozás velük kife-
jezetten ünnep, még ha ezt a világí-
tás designja igyekszik is elrontani). 
De a helyzet az, hogy André Kertész 
és Brassai – szemben Man Rayjel és 
Bellmerrel – nem kapcsolódott sem 
a szürrealizmushoz, sem a szürrea-
lista mozgalomhoz, így az első te-
remben való kiemelt szerepeltetésük 
alapos magyarázat nélkül félreinfor-
málja a laikus látogatót. Ezek az alko-
tók ebben az időben Párizsban éltek 
és fotografáltak, vagyis részei vol-
tak annak a vizuális és intellektuá-
lis kultúrának, amelyből a szürrea-
lista mozgalom kinőtt, és amelyhez 

képest meghatározta magát. Továb-
bá amellett is lehet érvelni, hogy a fo-
tográfia mint képalkotási technika 
lényegileg valóságfeletti, azaz szür-
reális. Ám e magyarázatok nélkül 
e fényképek és fényképészek jelen-
léte csak félreértésre ad okot. Kicsit 
más a helyzet Eli Lotar vágóhídképei-
vel, minthogy ezeket valóban közöl-
te a Documents folyóirat – ám még 
ez sem teszi őket szürrealistává: ezek 
a fotók erős és már a fájdalomig nyers, 
ugyanakkor gyönyörűen komponált 
felvételek megcsonkított állatokról, 

amelyek egyszerre mutatnak meg 
pontosan egy helyszínt, egy folyama-
tot, és fejezik ki kultúránk erőszakos 
voltát, vagy tágabban: a világba-ve-
tettség tragikus élményét.

Nem érdektelen kiállítás A szürrea-
lista mozgalom Dalítól Magritte-ig: 
mindenki találhat benne számára fon-
tos vagy érdekes festményt, szobrot, 
filmet vagy fotót – ha nem is feltétle-
nül a szürrealista mozgalomhoz tarto-
zót. Egységes a látvány, sok képaláírás 
is van, audioguide is, ha valaki inkább 
hallgatni szeret, mint olvasni, és van 
egy szépen összerakott katalógus is, 
tanulmányokkal, reprodukciókkal. 
Csak a szellem hiányzik az egészből, 
és a válasz a kérdésre: miért? Miért 
ezt? Miért most? Miért így? Egy ren-
desen összerakott iparosmunka, gon-
dolat nélkül: se a szürrealizmushoz 
illő szubverzió, se a történeti kutatás 
alapossága. De hát ezekhez több kell, 
mint üzemszerű működés. Miközben 
a látogató is, és a Magyar Nemzeti Ga-
léria is többet érdemel ennél. (Megte-
kinthető október 20-ig.)

Horányi aTTila

Pierre Roy: Egy nap vidéken, 1932
olaj, vászon, 33×55 cm

©
 C

en
tr

e 
Po

m
p

id
o

u
, M

N
A

M
-C

C
I/J

ac
q

u
el

in
e 

H
yd

e/
D

is
t.

 R
M

N
-G

P

Yves Tanguy: Négy órakor nyáron,  
a remény…, 1929 

olaj, vászon, 129,5×97 cm
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Salvador Dalí: Szimbolikus működésű 
szkatologikus tárgy (Gala cipője), 1931–1973

objekt, 49×28×9 cm
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Tatai Erzsébet Opus Mirabile oklevelet kapott
Szerzőnk Frida Kahlo bugyija című, lapunkban közölt cikkéért (Műértő, 2018. 
október) szeptember 27-én vette át az MTA Művészettörténeti Tudományos 
Bizottságának a 2018-ban megjelent legjobb művészeti publikációkat elismerő 
oklevelét. Tatai Erzsébet a díjat a Recenzió, kritika, könyv-, illetve kiállítás-
ismertetés, kutatási helyzetkép kategóriában kapta.

Horányi Attila kritikusi díjban részesült
Szerzőnk a Horváth Művészeti Alapítvány megosztott kritikusi díját nyerte 
Mit szolgál? című írásáért (Műértő, 2019. március). A másik díjazott Lépold 
Zsanett lett (A jövő otthona, Artmagazin, 2019/3.). A művészeti sajtóorgá-
numok szerkesztői által beküldött 31 írást szerkesztőkből, szakírókból álló 
zsűri bírálta el.

AIR Guiniguada rezidenciaprogram
Gran Canaria északi részén megnyílt az Artist & Researcher in Residence Gui-
niguada. Az új intézmény nem kizárólag művészek, hanem kutatók számára 
is nyitott, ezzel is elősegítve a tágabb horizontú, kreatív együtt gondolkodást. 
A hely a nyugodt, vidéki környezet mellett közel van Las Palmashoz, ahol a fő-
város kulturális kínálata várja az érdeklődőket. Az AIR Guiniguada egyszerre 
4–8 fő számára biztosít helyet, privát lakóműtermekkel, közösségi terekkel. 
A profil csomópontjai: fényművészet, ökológia és társadalom, emberi jogok. 
Művészeti vezetője Paksi Endre Lehel. (www.airguiniguada.org)

Az új múzeum marad a régi
Határozatlan időre elhalasztotta a döntést a múzeum új definíciójáról az ICOM 
(Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) szeptemberben, Kiotóban tartott rendkí-
vüli közgyűlése. Az új meghatározást a 141 országban 37 ezer tagot számláló 
szervezet egy munkacsoportja dolgozta ki azzal a céllal, hogy korszerűsítsék 
a kiállítási intézmények közel ötvenéves önértelmezését. A javaslat tartal-
mazza ugyan az aktuális hívószavakat (részvételi alapú, transzparens, aktív 
partnerségben áll a társadalom közösségeivel, elősegíti a világ jobb megértését, 
hozzájárul az emberi méltósághoz és a szociális igazságossághoz), de kritiku-
sai 24 ország képviseletében rámutattak, hogy az új szöveg túl ideologikus, 
átpolitizált, adós marad a feladat megoldásával, terjengős, és nem lehet rá 
jogszabályokat alapozni.

Hantai a Gagosiannál és a Falk Miksa utcában
Hantai Simon bekerült a világ első számúnak tekintett galériája, a Gagosian 
által képviselt művészek (többek között Georg Baselitz, Damien Hirst, Jeff 
Koons, Anselm Kiefer) körébe. Larry Gagosian három földrész 10 városának 
18 kereskedelmi kiállítóhelyén 200 művész munkáival foglalkozik. A francia-
országi Gagosian Le Bourget 2020. március 14-ig mutat be válogatást Hantay 
1969–1997 között készített fekete-fehér munkáiból, míg a budapesti Kálmán 
Makláry Fine Arts galériában október 18-ig tekinthető meg Hantai Reigl Judit-
tal közös, a két alkotó korai korszakát bemutató kiállítása.

artportal : képző
kortárs művészeti kurzus
gyűjtőknek és érdeklődőknek

        

A Műértő októberi kiállításajánlója
acb Attachment / Dobokay Máté: Denzitás, október 24-ig
Deák Erika Galéria / Malgorzata Szymankiewicz és Nemes 

Márton: Falling out the rhythm, október 19-ig
ICA–D / Otthon jó, október 26-ig
Kassák Múzeum / Gorgona 1959–1968. Független művészeti 

törekvések Zágrábban, 2020. január 5-ig
Kisterem / Más visszhangok pedig a kertben laknak,  

október 18-ig
Knoll Galéria / AES+F: A jövő tanúi – Iszlám projekt – Budapest, 

november 9-ig
Szentendrei Képtár / A nagy könyvlopás, 2020. január 19-ig
Trafó Galéria / Posztdokkapitalizmus, november 3-ig
Várfok Project Room / Orr Máté: Éden darabokban, október 19-ig
Vintage Galéria / Rákóczy Gizella: Labirintus 24N, október 25-ig

A munkatársak javaslatainak összesítése, ábécérendben.
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Független

Az elmúlt évtizedek kortárs művészeti színterét 
meghatározó történések, valamint a korabeli 
kultúrpolitikai döntések és a szcénára gyako-
rolt hatásaik a mai fiatal képzőművész-gene-
ráció számára nagyrészt ismeretlenek. Így fel-
merül a kérdés, hogy az olykor szájhagyomány 
útján terjedő, eddig még meg nem írt történe-
lem képes-e befolyásolni a jelenünket, s ha igen, 
milyen módon.

A hazai kortárs képzőművészet diszkurzív 
tere folyamatosan átalakul, a változások egy-
másra épülnek. Miközben úgy tűnik, hogy 
az 1990-es években bekövetkezett fejlemények 
– kultúrpolitikai szemléletváltás, intézményi 
fejlesztések, új intézmények létrejötte – hatására 
a művészeti és a kulturális szektor nagymérték-
ben mássá lett, mégis egyre erősebb a meggyő-
ződés, hogy mai problémáink gyökerei az 1960-
as évekig nyúlnak vissza.

A másik szilárd pont az a megállapítás, hogy 
a dinamikus és progresszív intézményi fejlő-
dés 2010 körül tetőzött. Ezt követően a szcénát 
érintő szakmai döntések háttérbe szorultak, és 
megfigyelhető a politikai hatalom kultúrára irá-
nyuló direkt, illetve indirekt kontrollja, mely tu-
lajdonképpen napjainkig tart. Ennek következ-
ményeképpen megnőtt a nem állami intézményi 
fenntartásban működő, független nonprofit kiál-
lítóhelyek szerepe, kultúrára gyakorolt hatása, 
befolyása és jelentősége.

Az elmúlt ötven évre visszapillantva a kon-
zervatív és progresszív elképzelések ciklikus 
változása ismerhető fel, miközben általánosít-
va megállapítható, hogy a hazai képzőművé-
szeti intézményrendszer problémái a belátható 
pályák hiányából és – nem mellesleg – az alulfi-
nanszírozottságból fakadnak. Ugyanakkor épp 
ezekre a hiányosságokra reflektálva – vagy en-
nek köszönhetően – jelentek meg azok az ön-
szerveződő független kiállítóhelyek, galériák, 
artist run space-ek, amelyek napjaink művésze-
ti színterét nagymértékben meghatározzák. Így 
a fenti kérdés pontosabban így hangzik: vajon 
mennyiben képesek befolyásolni a jelen függet-

len intézményrendszeri szegmensét az elmúlt 
évtizedek történései?

A múlt rekonstruálása kedvelt eszköze a kor-
társ képzőművészetnek. Ez a fajta alkotói mód-
szer jellemezte Trapp Dominika és Dés Márton 
idén nyáron megvalósított „konceptuális étter-
mét”, amely az Ablak a Bartókra című háromna-
pos fesztivál idején működött a XI., Kende utca 
1. szám alatt található galériában. A művészek 
mindennap más tematika mentén alakították ki 
az étterem dekorációját és ételkínálatát. Téma-
választásaikhoz kiindulópontot jelentett Újbuda 
sokszínű lakossági összetétele, a lakosok számá-
ra elérhető kulturális és vendéglátóipari szolgál-
tatások széles spektruma és ezek beszédes for-
mációja: a Bartók Béla Boulevard és a Borpatika 
közötti, nehezen áthidalható szociális távolság. 
Az eseménysorozat első két napja Lágymányos 
természeti és kulturális diverzitása előtt tisztel-
gett, míg a harmadik nap témája a Bartók 32 Ga-

léria rendszerváltás utáni évtizede volt. Az érin-
tett nap kapcsán az intézmény említett időszakát 
meghatározó négy személyt: Zsolnai Gábort, 
Mika Editet, St.Auby Tamást és Tatai Erzsébetet 
kerestük meg (az eseményen társszervezőként 
vettem részt) azzal, hogy küldjenek egy recep-
tet, amelynek alapján az aznapi menüt össze-
állítjuk. Emellett az volt a célunk, hogy minél 
több olyan művészt is elhívjunk erre a rendha-
gyó múltidézésre, aki valamilyen szempontból 
kapcsolódott az intézmény rendszerváltás utáni 
életéhez. Az éjszakába nyúló különös vacsorát 
osztálytalálkozóhoz tudnám hasonlítani.

E szokatlan művészeti projektre tekinthetünk 
a fenti kérdésekre adott lehetséges válaszként. 
Szervezőinek alapvetően az volt a szándékuk, 
hogy az eseményen részt vevő művészekkel fel-
elevenítsenek egy olyan korszakot, amely a mából 
visszatekintve sokszor „boldogságteljes arany-
kornak” tűnik, ám ez a törekvés csupán részben 

ért célt. Az ok viszonylag egyszerű: egy ilyen típu-
sú múltidézés csak „szigorú” intézményi keretek 
között működik, tehát kerekasztal-beszélgetések, 
szimpóziumok alkalmával. Ennek ellenére a köz-
vetlen, oldott atmoszférában lehetőség nyílt arra, 
hogy az érintettek megkezdjék az eseménnyel és 
a kilencvenes évekkel kapcsolatban ma már egy-
re inkább elvárt diskurzust.

Az elvárás valóban jelen van, hiszen a kortárs 
művészeti színtér jelenével és múltjával kapcso-
latos ismeretek elengedhetetlenek a szcéna új és 
régi szereplőinek az intézményrendszerben el-
foglalt pozíciói (ön)definiálásához, az integráló-
dáshoz. Ez azonban egy újabb kérdést vet fel: va-
lóban az lenne a cél, hogy beilleszkedjünk ebbe 
az intézményrendszerbe és -történetbe? És ami 
ebből következik: egyáltalán elképzelhető-e 
a kilépés, a külső pályák építése?

Kovács KrisTóf (saJnos GerGely)
A cím idézet egy St.Auby-akcióból.

Upon Us All 
Equally
tranzit statements for the future

7-9 November 2019

Anna Daucíková, Nicoleta Esinencu, Kitti Gosztola, Márton Gulyás, 
Minna Henriksson, Oto Hudec, Anna Jermolaewa, Nikita Kadan, 
Kapital, Franz Kapfer, Antonia Majaca, Ewa Majewska, Bence 
György Pálinkás, Lia Perjovschi, Alexandra Pirici, Emília Rigova, 
Elske Rosenfeld, Apolena Rychlíková, Stavros Stavrides, Studio 
Without Master, Ovidiu Tichindeleanu, Dmitry Vilensky, Martin Zet

National Dance Centre Bucharest
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Elképzelhető-e a külső pályák építése?

„Miért csinálod, amit csinálsz?!”

Trapp Dominika–Dés Márton: „Konceptuális étterem” az Ablak a Bartókra fesztiválon, 2019
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Kiállítás

Knoll Galéria, Budapest

A rettegés foka
Brandon Hackett (Markovics Bo-
tond) Isten gépei című, 2008-ban 
megjelent regényének története sze-
rint 2028-ban egy természeti ka-
tasztrófa miatt – valójában egy is-
meretlen mesterséges intelligencia 
„jóvoltából” – a Föld egyik napról 
a másikra egy új csillagrendszer-
ben bukkan fel. Megmarad a napi 
forgás, az évszakok, csak éppen 
a földteke több mint felére örök éj-
szaka borul. A fagyhalál és a sötét-
ség elől menekülve tömegek kelnek 
útra; „pa kisztániak, indiaiak, ara-
bok és kínai családok tömege áraszt-
ja el Európát”, s milliók pusztulnak 
el a „nagy menetelésben”. (Ugyan 
sci-firől beszélünk, de az előrejelzé-
sek szerint 2050-re a klímaváltozás 
miatt ennél is rosszabb lesz a hely-
zet; akár egymilliárd ember hagy-
ja majd el otthonát, és keres más or-
szágban, régió ban vagy kontinensen 
menedéket.) Az örökké napos Buda-
pest kevert lakossága 3 és fél mil-
lió fölé duzzad, hivatalos nyelvként 
pedig a japán, az angol és a magyar 
egyfajta kevert változatát használ-
ják. A város képe is gyökeresen meg-
változik: a Duna lila vizén „nape-
lemektől roskadozó szampánok és 
dzsunkák” úsznak, a part mellett la-
kóhajók horgonyoznak.

A Knoll Galériában látható kiállí-
tás középpontjában is Budapest egy 
jövőbeli, lehetséges képe áll – egész 

pontosan egyetlenegy mű, nem meg-
lepő módon a kiállítás címét is adó 
A jövő tanúi – Iszlám projekt – Buda-
pest című, 1997-ben készült digitális 
nyomat, s azt az állapotot mutatja, 
amely egy feltételezhető jövőszcená-
rióban, azon belül is 2006-ban tárul-
na a szemünk elé. Nyilván 1997-ben 
(és most is) többféle valószínűsít-
hető jövőkép létezett; ezen belül 
az AES+F – egyébként 2003-ig futó 
– projektjével foglalkozó művészet-
történészek az amerikai jövőkutató, 
Samuel Huntington A civilizációk 
összecsapása című írására (1993), il-
letve ebből kiinduló, 1998-ban meg-
jelent könyvére hivatkoznak. Ebben 
Huntington a különböző civilizáci-
ók (különböző kulturális entitások-
hoz tartozó népek), illetve a három 
nagy vallás, a keresztény Nyugat, 
az iszlám és a konfucianizmus há-
borúkkal tarkított szembenállását 

vizionálja. A (nemzet)államok nem 
tűnnek el, hisz összetartja őket a kö-
zös nyelv és történelem, illetve a va-
lós vagy vélt ellenségektől való féle-
lem kohéziója.

Az AES 1987-ben alakult meg, ne-
vében pedig a konceptuális építész 
Tatjana Arzamaszova és Lev Evzo-
vics, i l letve a grafikus Jevgenyij 
Szvjat szkij családneveinek kezdőbe-
tűit egyesítette. A fényképész Vlagy-
imir Fridkes 1995-ben csatlakozott 
a csapathoz, ettől kezdve használják 

az AES+F csoportnevet. A jövő tanúi 
– Iszlám projektben a Nyugat kultu-
rális fővárosai jelennek meg, miután 
behódoltak az iszlámnak – ennyiben 
a huntingtoni elképzelés abszurditá-
sára is rámutatnak. A burkát viselő 
Szabadság-szobor kezében a Korán-
nal áll, a Vatikán előtt összebújó sát-
rak előtt nagyban zajlik az arab piaci 
élet, a Reichstag tetejét muszlim ku-
pola fedi, előtte szamáron kocog egy 
arab család – ezek a művek 2000-
ben A fal után. Művészet és kultú-
ra a posztkommunista Európában 
című kiállításon láthatók is voltak 
a Ludwig Múzeumban (a katalógus-
ban biztosan szerepeltek). A floridai 
űrállomást egy dzsámi romjai ölelik 
körül, a Pompidou épületét szőnyeg-
piac foglalta el, a bilbaói Guggen-
heim Museumra félholdas kupolák 
nehezednek, a Vörös téren tálib ka-
tonák pózolnak zsákmányuk, né-

hány levágott kéz előtt. A 26 da-
rabból álló sorozat először az AES 
Utazási iroda a jövőbe (AES Travel 
Agency to the Future) fiktív irodá-
jában jelent meg, posztereken, pla-
kátokon, bögréken, pólókon. A soro-
zatnak létezik egy másik médiumba 
átemelt változata is: az Oázis című 
installációban (2000) hagyományos 
technikával, kézzel készült szőnye-
gekből álló beduin sátrat látunk, a 
szőnyegeken az absztrakt minták 
mellett kis tondókban, afféle győzel-
mi trófeákként jelennek meg az el-
foglalt épületek textilbe szőtt képei.

A csoport kritikusan fordul a fo-
gyasztás, a tömegkultúra, a vallás 
és a luxus felé – ehhez gyakran te-
átrális eszközöket is használ. Nem 
tartózkodnak a politikai állásfogla-
lástól sem. A menekültek kérdésé-
re fókuszál a művészet- és kultúr-
történeti utalásokkal játszó Europe, 
Europe (2007–2008) projekt és a ke-
rámia Mare Mediterraneum (2018). 
A Földközi-tenger, amely egykor a ci-
vilizációk bölcsője volt, most az em-
beri drámák és az ideológiák ütköző-
pontjává vált. A nyugati komfortot 
és gazdagságot szimbolizáló, kicsiny 
nippek ebben a sorozatban új inter-
pretációt kapnak: a szörfdeszkán pó-
zoló szőke isten, Poszeidón lábába 
a habokból kiemelkedő afrikai nők 
kapaszkodnak, a gumicsónakban 
álló bikinis Afrodité kólával kínálja 
a megfáradt úszót.

A kiállítás legfontosabb kérdé-
se, hogy mit jelent ma, 2019-ben 
a Knoll Galériában látható munka. 
A budai oldal felől látjuk a Parlamen-
tet, a nagy háborús dúlás és az újra-
kezdés után. Az Országház bal olda-
li tornya sérült, a kupolát muszlim 
társa váltotta fel, s még egy karcsú 
tornyos mecset is csatlakozik hozzá, 
a háttérben felbukkan egy minaret. 
A rakparton aprócska házak, boltok, 
romok, az előtérben, Budán épp te-
vekaraván halad el egy kút mellett. 
Különösebb nehézség nélkül belát-
ható, hogy ha ez a fénykép a közté-
vé híradójában tűnne fel, úgy a la-
kosság migránsoktól rettegő rétege 
igazságnak hinné. Budapest, amely 
egykor a világ vérkeringésének ré-
sze volt – az AES+F sorozatába is be-
került New York, London, Berlin és 
Sydney mellé –, véglegesen eltávolo-
dott tőle. És akkor még nem mond-
tam semmit. (Megtekinthető no-
vember 9-ig.)

DéKei KriszTa

Megbomlott struktúrák
A Kisterem Galéria őszi szezonját a Más visszhangok pedig a kertben lak-
nak című kiállítás nyitja meg, Gadó Flóra és Őze Eszter rendezésében. 
A kurátorok három olyan, a fiatalabb generációhoz tartozó művészt hívtak 
meg, akik az utóbbi években készült munkáikban a társadalmi tér- és kör-
nyezethasználat és az ehhez kapcsolódó történelmi és jelenkori utópiák 
olvasatait dolgozzák fel. Nikita Kadan, Kaszás Tamás és Anna Witt közös 
alkotói pozíciója a társadalmi, politikai, ökológiai kérdésekre való reflexió, 
és a felhívás a cselekvő, tudatos magatartásra.

A fiatal, Kijevben élő, de már számos európai kiállítóhelyen megfordult 
Nikita Kadan épp ezt, a társadalmi cselekvés szükségességét és a közéleti 
aktivizmust propagálja nyilatkozataiban. Everybody wants to live by the 
sea (Mindenki a tenger mellett akar élni) című, öt évvel ezelőtt készült, ar-
chív dokumentumokból és fényképeiből álló installációjában a Krím-félszi-
getet helyezi a középpontba, melynek ismert formája egy térbe függeszett 
neoncsőként is megjelenik az első teremben. Bár a mű elkészítésének idő-
szakában, 2014-ben sokaknak talán még úgy tűnhetett, hogy a félszigetet 
a hibrid hadviselés módszereivel megszálló Oroszország jelenléte csak 
ideiglenes lesz, ma már tudjuk, hogy ez az év a geopolitika fordulópontja: 
a nemzetállami határokat és a szu-
verenitást sérthetetlennek tekintő 
világrend egyik fontos princípiumát 
rúgta fel az agresszív nagyhatalom. 
Kadan műve még nem erre a tragi-
kus eseménysorra reflektál, hanem 
v isszatek int arra az  időszakra, 
amikor a szovjet államgépezet egy 
kirakat-üdülőhelyet akart létrehoz-
ni a félsziget tengerpartja mentén. 
A művész által válogatott, a valósá-
got vonzóvá tevő propagandafotók 
idealizálják a krími tengerpartot, 
miközben a tatárok által kényszerű-
en elhagyott épületek fotóira Kadan 
által rajzolt, ugyancsak idealizált 
architektúrák a kisebbségi létfor-
ma nehézségét jelenítik meg – mi-
közben tudjuk: mindkét véglet egy 
embertelen hatalmi rend terméke, 
következménye. Az I. világháborút 
követően kibontakozó avantgárd utópiák megvalósításának lehetőségeit 
vizsgálja műveiben Kaszás Tamás is, aki a kor radikális építészeti megol-
dásainak újragondolásával foglalkozik Le Corbusier, Kassák Lajos és Mo-
holy-Nagy László nyomán. A fiatal osztrák művésznő, Anna Witt elsősor-
ban videoműveiről ismert. A kurátorok a kiállításra Care (Gondoskodás) 
című művét választották ki. A videó egy Japánban felvett jelenetsort mutat, 
amelyben két indonéz ápoló több idős, gondjaikra bízott japán beteget inst-
ruál és segít, akik torna és tánc közötti mozdulatsorukat egy kisvárosi piac 
előterében – a nyilvánosság előtt, és nem egy intézet falai között – végzik. 
A Bécsben élő és dolgozó Witt filmjének középpontjában az a kérdés áll, 
hogy milyen terekben és milyen körülmények között él majd az emberiség 
a jövőben, amikor – legalábbis a fejlett, nyugati társadalmakban biztosan 
– a demencia és a testi leépülés lesz a lakosság idősebb rétegeit leginkább 
sújtó egészségkárosodás, annak a társadalomra rótt minden nehézségével 
és következményével együtt. Az indonéz ápolók által a gondozottaknak 
betanított, taglejtéseket imitáló közösségi tánc finomsága és empátiája 
mégis ad valamiféle reményt arra, hogy az emberi környezet humánuma 
megőrizhető, és a közösségi tapasztalat és szolidaritás segíthet a rászoru-
lóknak. Még akkor is, ha a film szerint az ápolóknak el kellett hagyniuk 
a szülőföldjüket ahhoz, hogy boldogulásukat megtalálják. (Megtekinthető 
október 18-ig.)

Kizökkent geometriák
A Várfok Galéria nagy kiállítóterének őszi szezonja Jovanovics Tamás 
és Esther Stocker Belegabalyodás – Kizökkenő geometriák című tárlatá-
val nyílt meg. A két alkotóban közös a redukált geometriai struktúrák 
tisztelete és az azokra alapozott, nagy léptékűre tágított látványvilág. 
Alkotásaik ez alkalommal vegyesen jelennek meg, még inkább erősítve 
a párhuzamosságokat. A dél-tiroli származású, Bécsben élő Stocker mun-
kái a geometrikus formákban olyan elmozdulásokat idéznek elő, amelyek 
a képfelületek különböző részein találkozó vonalakban, egymásba forduló 
hálókban érnek össze. Nem játékosságról van itt szó, de nem is a szigorú 
geometria megtöréséről, hanem finoman jelzett sűrűsödésekről és eltávo-
lodásokról, amelyek egy határozott és következetes látásmód és képépítés 
eredményei. Míg Stockernél kizárólag a fekete-fehér kontrasztra épülő 
motívumok – helyenként kiegyensúlyozott, helyenként szinte már vibrá-
ló – struktúrái dominálnak, addig Jovanovics Tamás legújabb műveiben 
néhány kiemelt jelentőségű szín oldja fel az ismétlésekre épülő formákat. 
Több képén a négyzethálóra felvett hangsúlyosabb, színes kitöltésű, de 
fekete kontúros, egymás fölé és alá rendelődő párhuzamosok határozzák 
meg a térmélység érzetét. Néhány esetben megjelenik az elmozgatás, a tu-
datosan létrehozott, de véletlennek beállított játékosság is. Jovanovics pár 
évvel korábbi, hasonlóan a vonalak sokaságának párhuzamosságára, de 
erősebb színdominanciára épülő műveihez képest az újabb alkotásokon 
markánsabb szerep jut a fekete-fehér alapstruktúráknak. Ez a jellegzetes-
ség teremt párbeszédet a kiállításon Esther Stocker képi világával. (Megte-
kinthető október 19-ig.)

TÓTH KÁROLY

művészettörténész, kurátor, 
MissionArt Galéria

Kiállítási enteriőr

AES+F: A jövő tanúi – Iszlám projekt – Budapest, 1997
digitális kollázs, c-print, 60×90 cm
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Kiállítás –  Könyv

A rendszerváltozás egyik pozi-
tív hozadéka, hogy fővárosunk-
ban számos kis művészeti ga-
léria működik. Annak előtte 
– például Párizsban – irigyked-
ve pillantottam a galériák esti 
megnyitóira, az utcára is kilé-
pő, könnyedén csevegő, pohara-
zó résztvevőkre. Immár 22 éve 
ilyen jelenség Budapesten a Look 
Gallery, a XIII. kerületi Katona 
József utca 10/B alatt.

Az egykori apró üzlethelyi-
séget Cserba György műgyűjtő 
és Szekeres-Vári Magdolna mű-
ködteti; nonprofit galéria ként 
1997-ben hozták létre. Eleinte 
Gold Artnak hívták, majd 2013-
ban kapta mostani nevét. „Miért 
Look a neve?” – kérdezem Cser-
ba György től. „Mert olyan kicsi, 
mint egy luk” – mondja egysze-
rűen. A kortárs művészet legkü-
lönbözőbb képviselői számára 
eddig közel száz kiállítást rendez-
tek. Elsősorban magyarok fordul-
tak elő náluk; volt már Erdélyből, 
Ausztriából és Ciprusról érkezett mű-
vészük is, de könyvbemutatók, kon-
certek és egyéb események is szere-
peltek a műsoraik között.

Ezen a helyszínen látható Both 
Teodóra festőművész kamaratár-
lata. A törékeny alkatú, de erőt és 
élénkséget sugárzó művész 15 éve 
egy Debrecen közeli tanyán él fér-
jével. Farmot tartanak fenn, sokféle 
állattal van dolguk mindennap. Ez 

a természeti közeg Both Teodóra sze-
rint is meghatározó erejű művészeti 
munkájához. Fiatalkorában zsírkré-
tával kezdett dolgozni. Mesterség-
beli tudást a Medgyessy-körben 
szerzett, amely az 1947-ben létreho-
zott első debreceni Képzőművésze-
ti Szabadiskola folytatásaként műkö-
dik 1967 óta. A festőnő elsősorban 
Bíró Lajos festőművészt tekinti mes-
terének, de másoktól is sokat tanult 

itt. Ahogy mondja, 2010-ben 
vett ecsetet a kezébe, de aztán 
nem is tette le – azóta fest olaj-
jal. Karrierjében fordulópont-
nak tartja, hogy több alkalom-
mal dolgozhatott Nagybányán, 
a művésztelepen Nicolae Suciu 
művészettörténész, festő, egye-
temi tanár irányításával. Több 
egyéni és csoportos kiállításon 
szerepelt, művei láthatók voltak 
Budapesten, Gyulán, Móron, Sa-
jószentpéteren, Salgótarjánban 
és Debrecenben, ahol olyan he-
lyi alkotókkal ápol közeli barát-
ságot és folytat művészi együtt-
működést, mint Gajdán Zsuzsa, 
Gonda Zoltán, Láng Eszter és 
László Ákos. A Kárpát-medencei 
képzőművészek Kovászna me-
gyei tárlatán 2016-ban és 2017-
ben is szerepelt.

Both Teodóra vallomása sze-
rint a „Merj ébren álmodni!” jel-
szó szerint él és fest. A képfelü-
leten „elengedi” fantáziáját, és 
akár portrét, akár tájképet vagy 

mást ábrázol, vad, meleg színeit va-
riálva eleveníti meg a témát. Formái 
elmélyülésre adnak alkalmat. Nem 
realiszt ikusan alkot, de minden 
munkájának kitapintható köze van 
a valósághoz. Két éve, 2017 áprilisá-
ban már volt kiállítása a Look Gal-
leryben, mostani képeit az Árnyéka-
im közös cím mögé sorakoztatja fel. 
(Megtekinthető október 18-ig.)

Gömör Béla

A nemzeti közérzület felbuzdítása végett Kolozsvár szabad királyi városa 
nagy fiának, Mátyás királynak hódol. A gyönyörű, fejlődő város ünnepe 
beragyogja az egész országot. A főtéren álló gótikus székesegyház mellett 
Fadrusz János szobrát avatták fel. A királyt József Ágost királyi herceg, a kor-
mányhatalom birtokosait Széll Kálmán miniszterelnök, Wlassics Gyula köz-
oktatási miniszter, a horvát bán és főrendiházi tagok képviselték. A szob-
roktól megcsúfolt budapestiek irigyléssel tekintenek Kolozsvár új köztéri 
szobrára, mely a magyar művészi tehetség emelkedésének jelzője.

Mátyás ünnepének emléksugarai számos virágot érlelnek: a király állító-
lagos szülőházát etnográfiai múzeumnak avatták fel, így az erdélyi magyar 
népművészet hajléka lett. Az új Műcsarnokban pedig nagyszabású műtárlat 
nyílik, az egyetem és az igazságügyi palota zárókövét is elhelyezik.

Apponyi Albert gróf, a képviselőház elnöke köszönetet mondott Kolozsvár 
polgárainak és mindazoknak, akik a Királyhágón túli részeken, Magyaror-
szág történelmi és geográfiai végváraiban ernyedetlenül küzdenek a nem-
zeti egység és nemzeti szabadság fönntartásáért.

Kolozsvár új Műcsarnoka
Mátyás király emlékünnepét nagy érdeklődéssel kísért műkiállítással koro-
názza meg az Erdélyi Szépművészeti Társaság. A kolozsváriak sétaterének 
fái alatt, a tó partján álló korcsolyapavilont alakították át e célra, födémjére 

felülvilágító ablakok kerültek. A háromemeletes 
épület termeiben most végre magas színvonalú 
tárlatot láthatunk, de a több mint 400 tárgy kö-
zött így is sok naivitás akad, ami talán a vidéki 
ízlés rovására írható. A kiállítást budapesti mű-
vészek ismertebb munkái egészítik ki. Lotz, 
Benczúr és László Fülöp arcképei mellett Fényes 
Adolf Munkásreggelije és Szlányi Lajos tájképei 
érdemelnek figyelmet. A szobrászok közül Stróbl 
és Fadrusz ragyog ki.

Megnyitóbeszédében Wlassics Gyula kifejtet-
te, hogy nemzetünket a gondviselés erős művészi 
tehetséggel áldotta meg. Ezt fejleszteni a törvény-
hozásnak és a kormánynak is szent kötelessége. 
Ennek első föltétele, hogy az egész művelt közön-

séget hassa át a művészet iránti lelkesedés, váljon az a magyar néplélek részé-
vé. A miniszter kifejezte elkötelezettségét az iskolai esztétikai nevelés iránt, 
mely a nemzeti művészet melegágya. (Az Erdélyi Szépművészeti Társaság 
első tárlata, Kolozsvári Műcsarnok, megtekinthető volt október 12-től.)

Kassa
Ernst Lajos vezetése alatt új éra köszöntött a Nemzeti Szalonra. Ez eléggé 
terhes kötelességet teljesít, amikor olyan országrészeket hevít lángra a kép-
zőművészet iránt, ahol az még idegen elem. Ernst a műbarát lelkesedésével 
terjeszti a művek szeretetét és teremt piacot a magyar művészeknek.

Kassa hajdan művészeti gócpont volt, művészfiakat szült, mégis csak 
most jutott először színvonalas műkiállításhoz. Pompás múzeumában eddig 
az ásványok és agancsok mellett nem jutott hely képeknek. Most hat tágas 
termet tölt be a Nemzeti Szalon kiállítása, melynek fénypontja Horovitz 
Lipót három arcképe. Benczúr is portréval szerepel, Kernstok Károly és Fé-
nyes Adolf pedig új felfogású képmásokat mutatnak be. Csók István vászna, 
A Megváltó betölti az első terem felét. Külön termet kapott a nagybányai 
csoport. A fővárosiak jó része is szerepel itt, Telcs Ede és Istók János szob-
rokkal. A kassaiak közül Éder Gyula, a tehetséges Benczúr-tanítvány Álom 
címmel rubensi bujaságú vásznat mutat be.

Megnyitáskor a fővárosi vendégek ünneplésben részesültek, a színház 
díszelőadása után a kassai hírlapírók bohémestélyt rendeztek. (A Nemzeti 
Szalon Műkiállítása, Kassai Múzeum, megtekinthető volt október 26-tól 
november 9-ig.)

Magyar műgyűjtők
Az Orvosszövetség kiállítása jó példával szolgál arra, hogy nálunk is akadnak 
finom ízlésű, lelkes műgyűjtők, akiknél nem a mennyiség, hanem a kvali-
tás számít. Az amatőrségnek ez a legbecsesebb formája, amiből haszna van 
a művészetnek – különösen, ha modern képekről van szó. A művészi lendület 
akkor áll elő, ha az állam nem magában áll, hanem a magánosok is a gyűjtők 
sorába lépnek.

A kiállítás bemutatja a hazai gyűjtőgárdát, és olyan képeket visz   a kö-
zönség elé, hogy mindnyájan meglepődünk, mennyi kincs van magyarok 
birtokában. A szervezők nemcsak neves orvosokat, hanem más közismert 
műgyűjtőket is felkerestek a gyönyörű tárlat megvalósulása érdekében. Ca-
ravaggio, Correggio, Van Dyck, Murillo, Rembrandt, Rubens és Tintoretto 
képei mellett a jeles magyarok is képviselve vannak: Barabás, Benczúr, Lotz, 
Markó, Rippl-Rónai, Székely, Vaszary és Zichy. Őfelsége a király hét műtár-
gyat, a társadalom közismert tagjai közül gróf Andrássy Gyula, Falk Miksa, 
Kohner Adolf, Wolfner Gyula és gróf Tisza István is kölcsönöztek festmé-
nyeket. Korányi Frigyes Lotz Ámor és Pszichéjét, Kétly Károly, az Orvosszö-
vetség elnöke egy Poussin-vásznat bocsátott rendelkezésre. A 12 teremben 
látható több mint 800 kép többsége műtörténeti becsű, kevés a modern, 
különösen a legutóbbi időkből való alkotás. A gyűjtők figyelmébe ajánl-
juk a mai magyar festőket, hiszen a hazai termésben is bőven akad olyan 
mű, amely megbecsülni való művészi munka. S hogy ezek ne maradjanak 
az atelier-ben, arra valók a műgyűjtők. (Magyar Országos Orvosszövetség 
Műtárlata, Műcsarnok, megtekinthető volt október 26-ig.)

csizmaDia alexa

1902. október

Fadrusz János: Mátyás 
király, 1896–1901

Look Gallery, Budapest

Vörös árnyékok

Both Teodóra: Árnyékaim, 2019
akril, vászon, 100×70 cm

Képzőművészet és matematika

(Malevics + Fröbel + Vasarely)Rubik + x = Saxon
Vizuális élményen alapuló mate-
matikaoktatást céloz a Puse mód-
szertan, Poliuniverzum az iskolai 
oktatásban című most megjelent 
könyv (Poliuniverzum Kft., Szoko-
lya, 2019), amely a Saxon Szász Já-
nos festőművész által kidolgozott 
Poliuniverzum modulokon alapuló 
oktatási anyagot tartalmazza. A kö-
tet elkészültét az Európai Unió négy 
országára kiterjedő kutatómunka 
és kísérletezés előzte meg, a rend-
szer kidolgozása pedig két évtizedes 
múltra tekint vissza. 

Húsz évvel ezelőtt Dél-Francia-
országban, a Gottfried Honegger 
alapította Espace de l’Art Concret 
ösztöndíjasaként Saxon Szász az alap-
formákkal és az alapszínekkel kísér-
letezve létrehozta a ma Poliuniver-
zumként ismert játékcsaládot. Ennek 
alapja a léptékváltásos szimmetria 
és az ehhez rendelt színkombináci-
ós rendszer. „A polidimenzionális 
világ formái e tekintetben hasonlók 
azokhoz a skála-invariáns matemati-
kai objektumokhoz, amelyek az utol-
só évtizedekben »fraktál« néven vál-
tak ismertté. A különbség elsősorban 
abban van, hogy felfedezésük ez 
 alkalommal a művészet eszközei vel, 
nevezetesen a képzőművészeti konst-
ruktivizmus tradícióit követve tör-
tént” – olvasható a könyvben.

Saxon Szász eredetileg geometrikus 
táblaképeket készített ezekből a for-
mákból, majd a színek és a formák sza-
bályszerű variabilitási lehetőségét fel-
ismerve, kisebb méretben elkészítette 
az összes lehetséges színkombinációt, 
formánként összesen 24 darabot.

Az említett Espace de l’Art Conc-
ret-ban a diákok számára pedagógi-
ai műhely is működött. Itt a művész 
az általa létrehozott találmányt a pe-
dagógusokkal és a diákokkal is meg-
osztotta, akik puzzle-szerűen kezd-
tek játszani a modulok kis méretű 
darabjaival. Ekkor jött létre a Poli-
univerzum játék, amelynek révén 
a diákok tapasztalati úton sajátíthat-
ták el a művészeti szabályszerűsé-
gek mellett a matematikaiakat is. 

Többéves fejlesztést követően for-
galomba került a játék, idén nyá-
ron pedig a Puse módszertan című 
könyv is megjelent, melynek előál-
lításában egy nemzetközi csapat – 
kéttucatnyi tanár és szakember –, 
a kötet szerkesztésében pedig a felta-
láló mellett dr. Stettner Eleonóra ma-
tematikus is részt vett. A kiadvány 

elsősorban a vizuális élményen ala-
puló matematikaoktatás módszer-
tanát fekteti le, a Poliuniverzum já-
ték eszköztárára építve, ugyankkor 
azonban egyéb művészeti és tudo-
mányágak, így a képzőművészet, 
az építészet és a filozófia oktatásá-
hoz is segítséget nyújt. Iskolákban, 
konferenciákon, galériákban, múze-
umokban – többek közt a Vasarely 
Múzeumban, a Kassák Múzeumban 
vagy a Saxon Szászék által alapított 
Váci Mobil MADI Múzeumban –, 
de egyéb helyszíneken is rendszere-
sen tartanak képzőművészeti témá-
jú foglalkozásokat, workshopokat, 
úgynevezett Élmény-Műhelyeket 
a játék megalkotói. A műtárgyelem-
zést a Poliuniverzum játék haszná-
lata, illetve az önálló alkotás kíséri. 

Ahogy Darvas György fizikus a 
könyv ajánlásában írja: „a formák 
és a színek világának összekapcso-
lódása lehetővé teszi, hogy a tanulók 
könnyebben megértsék a XX–XXI. 
századi művészeti irányzatok alko-
tásait is. Hogy ne érezzék azokat 
»absztrakt«-nak, hanem az itt meg-
ismert Poliuniverzum tárgyi és szín-
világa részeinek tekintsék őket. 
Megértsék Cézanne több mint száz 
éve leírt szavait, hogy miért állítha-
tó elő minden forma alapvető geo-
metriai alakzatokból, ugyanakkor 
miért láthatta Arisztotelész szim-
metrikusaknak Pheidiász szobrait, 
értelmezni tudják a XX. században 
indult művészeti irányzatok kiált-
ványait […], hogy értsék a modern 
műalkotásokat.”

m. zs.
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Kiállítás

A hazai közgondolkodásban Dunaúj-
város ritkán jelenik meg a kultúra fel-
legváraként, esetleg kulturális bölcső-
ként, sokkal inkább a gyárváros kissé 
anakronisztikus képe vagy a szocia-
lista modelltelepülés történeti hagyo-
mánya tapad hozzá. Épp ezért azt sem 
feltételeznék sokan, hogy a kortárs 
magyar művészeti szcéna neves alko-
tói közül számosan dunaújvárosi gyö-
kerekkel rendelkeznek. Ha azonban 
valaki figyelni kezdi a művészek, mű-
vészettörténészek, zenészek és szín-
házi szakemberek születési helyét, 
az a nem várt meglepetés érheti, hogy 
igen sokan viszik magukkal valami-
lyen módon Sztálinváros örökségét.

A dunaújvárosi Kortárs Művésze-
ti Intézet (ICA-D) legújabb, Otthon jó 
című tárlatán három, Dunaújvárosból 
származó képzőművész munkái kap-
tak helyet: a szokatlan témájú kiállítás 
Kaszás Tamás, Keserue Zsolt és Vár-
nai Gyula életművéből áll össze. Szo-
katlan, ugyanis városok jelentőségé-
ről ritkán rendeznek tárlatot – vagy 
ha mégis, azok inkább helytörténeti 
vagy egyfajta regionális szalonjelleget 
öltenek, ritkán pozicionálják magu-
kat kurátori koncepció mentén megál-
modott képzőművészeti kiállításként. 
Márpedig Deák Nóra, az ICA-D igaz-
gatója pontosan erre vállalkozott, ami-
kor azt a kérdést fogalmazta meg, mit 
is jelképez Dunaújváros a kortárs ma-
gyar képzőművészetben.

Ha szigorúan tekintünk a város ke-
letkezéstörténetére, azt mondhatjuk, 

hogy az 1950-es években rohamtem-
póban felépített várost laboratóriu-
mi körülmények között létrehozott 
szocialista műremeknek szánták, 
amelyet azután, méltó módon, Sztá-
lin után neveztek el. Mit jelent ez 
az örökség a nemzetközileg is elis-
mert alkotók számára, akik itt nőt-
tek fel, és akiknek a munkáiban máig 
felfedezhető – burkoltan vagy tökéle-
tesen azonosítható módon – Dunaúj-
város szellemisége? Hogyan kevere-
dik ez a történelmileg és politikailag 
terhelt környezet a legszemélyesebb 
tér, az otthon egyszerre univerzális 
és teljességgel szubjektív tapasztala-
tával? Mit jelent együtt felnőni egy 
várossal, végigkövetni annak élet-
ciklusait: a reményteli kezdetektől 
a rohamos fejlődésen át a szocializ-
mus bukását követő szerepvesztésig?

Keserue Zsolt például előszeretettel 
dolgoz fel expliciten a városhoz kötő-
dő kulturális témákat. Bár a jelenlegi 
kiállításon nem kaptak helyet, a téma 
kontextusához komoly hozzáadott 
értékkel bírna a művész két video-

munkája, a Lekerekítés és a Dreams 
Come True című. Míg előbbi az egy 
kaptafára tervezett helyi panellaká-
sok DIY személyre szabási stratégi-
áit mutatja be, addig utóbbi a lokális 
körökben méltán elhíresült dunaúj-
városi garázssor rockzenekarainak 
– többnyire kudarcra ítélt – remé-
nyeibe nyújt betekintést. Hogy végül 
többek között a művész Nemzeti Tan-
könyv projektje és Panaszfal című vi-

deója került be a kiállításba, első pil-
lantásra nem tűnik magától értetődő 
kurátori választásnak.

Ugyanakkor ha megpróbáljuk meg-
érteni, mit szimbolizál Dunaújváros 
Magyarország történetének kontextu-
sában, világossá válik, miért is ezekre 

a munkákra esett a választás. A Nem-
zeti Tankönyv című, 9 éves kutatásra 
épülő mű a magyar történelem esemé-
nyeit értelmezi más országok történe-
ti narratíváinak tükrében. A kívülről 
önmagunkra tekintés lehetősége, il-
letve a különböző nézőpontok ütköz-
tetéséből álló, komplexebb megér-
tés Dunaújváros eredettörténetével 
is párhuzamba állítható: a szinte üres 
településsel, ahol az 1950-es években 
az ország minden pontjáról érkező fia-
talok a lehető legkülönbözőbb háttér-
rel és szellemiséggel vetették bele ma-
gukat az új város megteremtésébe. 
Emiatt Dunaújvárosra szokás egyfajta 
olvasztótégelyként tekinteni, amely 
a különböző kultúrák egyesüléséből 
sokszínű egésszé állt össze.

Már a Nemzeti Tankönyv kutatá-
sának sztereotípiagyűjteményéből 
is jól látszott: a magyarokat többnyi-
re negatív életszemléletükről isme-
rik nemzetközi körökben. Jól rezo nál 
erre a Panaszfal című, 9 szólamból 
álló videoinstalláció, amely dunaúj-
városi emberek panaszáradatát rögzí-

ti. A helyi lakosok végtelennek tűnő 
méltatlankodása kiváló ellenpontja 
a Nemzeti Tankönyv pozitív kicsen-
gésének: míg az olvasztótégely-pár-
huzam a kezdeti mámor érzését idé-
zi meg, addig a Panaszfal a szocialista 
álmok be nem teljesedését követő ha-
nyatlás keserű lamentójaként értel-
mezhető.

Bár Kaszás Tamás munkáiban Du-
naújváros sokkal áttételesebben van 
jelen, a művész jól ismert makettjeit 
tagadhatatlanul inspirálta a város la-
boratóriumi jellege és a helyi moder-
nista építészet utópisztikus ideáljai. 
Kaszás esetében az ökológiai szem-
pont is meghatározó: kivonulása Ho-

rányba és önfenntartó életmódra be-
rendezkedése – mondhatni – logikus 
reakció arra, hogy a szocialista utópia 
ígéretei anno nem váltották be a hoz-
zájuk fűzött reményeket, nem sikerült 
a kapitalista rendszerrel szemben al-
ternatívát állítaniuk. Ez a felismerés 
bizonyos értelemben Dunaújváros 
eszméjének bukásaként is értelmezhe-
tő. Kaszás 2011-ből származó, Otthont 
házilag! manifesztum című munkája 
a kiállítás leginkább cselekvésre ösz-
tönző alkotása, mely arra buzdít, hogy 
vegyük vissza saját kezünkbe az irá-
nyítást, ne legyünk kiszolgáltatva sen-
kinek, termeljük és építsük meg azt, 
amire szükségünk van. A kapitalista 
rendszerből való kiszakadást propagá-
ló üzenetként akár a klímaváltozás el-
leni küzdelem felhívása is lehetne, és 
aligha lehetne aktuálisabb.

A három kiállító közül Várnai Gyu-
la a mai napig Dunaújvárosban él és 
alkot, nem mellesleg a helyi művé-
szeti élet aktív szervezőjeként. Ezért 
nem meglepő, hogy az ő munkássá-
gában vannak jelen legdirektebb mó-
don a városi motívumok. Ennek leg-
jobb példája, hogy a 2017-es Velencei 
Biennálé Peace on Earth című ma-
gyar pavilonjának kiállított tárgyai 
közül is nem egyhez legendás helyi 
városelemek szolgáltatták az inspi-
rációt. A város egy letűnt korszaká-
ra emlékezve az Otthon jó terében is 
megjelenik például az egykori duna-
újvárosi vidámpark ikonikus óriáske-
rekének mintájára fabrikált óraszer-
kezet (12 óra, 5 perc).

A kurátori koncepciót átgondolva 
nehéz nem beemelni még egy vizsgá-
landó szempontot a felsorolásba, neve-
zetesen hogy mit is jelent Dunaújvá-
ros, és ezen belül is az ICA-D a hazai 
képzőművészeti szcéna és intézmény-
rendszer számára. Milyen értéket kép-
visel ez a furcsa túlélője és olvasztó-
tégelye a helyi kulturális életnek és 
a kortárs tendenciáknak? Be tudja-e 
váltani az intézet a jövőben is a hozzá 
fűzött reményeket, és képes-e teljesíte-
ni misszióját? És leginkább: kin vagy 
min múlik az, hogy ez így történhes-
sen? (Megtekinthető október 26-ig.)

sárai vanDa

Easttopics – Labor Galéria, Budapest

Egy élet: egy villanás
Noha első pillantásra Milica Mijajlovic dekoratív absztrakt festményeit az elmúlt 
években nemzetközi tendenciává erősödött kortárs absztrakt törekvésekhez 
sorolhatjuk, lényegileg eltérnek az absztrakció avantgárd és modernista felfogá-
sától. Mijajlovic klasszikus értelemben véve nem absztrahál, nem a látványelvű 
valóságtól igyekszik távolodni vagy egy egészen új vizuális realitást teremteni, 
hanem az égbolt természeti kulisszái előtt felvillanó tűzijáték múló fényjelensé-
geinek kimerevített esszenciáját próbálja visszaadni akrilmunkáiban.

Térbe feszített, nagy méretű anyagokra festett, organikus vonalrendsze-
reivel Mijajlovic azonban nem pusztán az új absztrakció kurrens művészeti 
diskurzusához kapcsolódik, hanem személyes élményein keresztül egy tör-
ténelmi traumára és annak tágabb szociokulturális kontextusára is reflektál.

A szerb Mijajlovic hatévesen élte át Belgrád bombázását a délszláv hábo-
rú idején. A Life: A Flash című műtárgyciklusát bemutató önálló kiállításán 
az ehhez kötődő gyerekkori élményeit festmények, objektek és egy video-
munka formájában tematizálta. A bombázás következtében kivilágosodott, 
vöröses árnyalatúra festett esti égbolt a tűzijáték izgalommal és boldogsággal 
vegyes élményét idézte fel a háború forgatagában összezavarodott kisisko-
lásban. Műveiben ilyen módon az ártatlan gyermekkor képzete közvetlenül 
konfrontálódik a háború gyilkos valóságával.

A táblakép formátumú bársony és latex anyagok használata – a festészeti 
hagyományok újraértelmezésén túl – elsősorban a turbo-folk szociokulturális 
jelenségére tett utalásként értelmezhető. A délkelet-európai régióban – külö-
nös tekintettel Szerbiára – az 1980-as években rendkívül népszerűvé vált tur-
bo-folk népzenei motívumokra építő popzenei irányzata a fiatalabb generációk 
számára is megkerülhetetlennek bizonyult. A turbo- vagy pop-folk a délszláv 
lakossági giccs esztétikáját ötvözte a nyugati mainstream zeneipar trendjével, 
a csillogó kiskosztümök és latexoverallok mellett előszeretettel vonultatta fel 
a fényes, szintetikus ruhadarabok széles repertoárját.

A festmények alapjául szolgáló csillogó, érzéki felületek mellett a turbo-folk 
hatása Mijajlovic videomunkájában direktebb módon is megjelenik. A kor-
szak egyik slágerét – a Love me, love című népdalfeldolgozás klipjét – a bom-
bázás idején otthonukat elhagyni kényszerülő belgrádi lakosok távozását do-
kumentáló felvételekkel ötvözte, így montázsjellegű mozgóképszekvenciát 
hozott létre.

Az autóalkatrészekből, karamellizált cukorból és pávatollakból összeál-
lított installációk esetében a korábbi jelentésgazdag anyagoknál is erősebb 
a szimbolikus karakter. A keréktárcsákba tűzött pávatollak az élet körforgásá-
ra, valamint az örökkévalóságra tett utalások, amelyek háborús kon textusban 
többet jelentenek a mitológiai közhelyeknél. A fenyegető formájú karamel-
lizált „cukorkarmok” az erőszak és a gyerekkor képzettársítását, a vérre is 
emlékeztető cukormázba foglalt alkatrészek pedig egyúttal a művész gépész-
mérnök apjának hivatására utalnak. A család megélhetését jelentő, az 1990-
es évek során bedőlt jugoszláv autóipar történetének beemelésén keresztül 
egészen a művész jelenéig juthatunk, amelyet az Európán belüli migráció és 
otthonkeresés is nagyban meghatározott.

A gyerekkori élmények és azok társadalmi vetülete, valamint a kortárs vi-
zuális trendhez idomuló kiállítási display az egyetemi évek receptszerű útke-
resését is eszünkbe juttathatja. Jelen esetben ez nem is csoda, hiszen a húszas 
évei közepén járó Mijajlovic egyelőre még a prágai művészeti egyetem hallga-
tója. A szabad asszociációknak kevesebb teret hagyó, értelmező alkotói attitűd 
is talán a pályakezdés időszakának köszönhető. Az egyéni tapasztalatokat 
kollektív szintre emelő tudatos anyag- és formakészletével azonban túllép 
az új absztrakció trash-esztétikába oltott irányának öncélú dekorativitásán. 

A tartalmi kapcsolódási pontok szolgálatába állított koherens esztétikai meg-
fogalmazásmód egy ígéretes alkotói pálya első önálló külföldi kiállításában 
körvonalazódott.

A How am I to protect my wax-built castles of love from the devouring heat 
of your fires? című bemutató az Easttopics rezidensprogramjában megvalósult 
első kiállítás, amely a volt Labor Galériában kapott helyet. A tárlat így nem-
csak a Labor helyét átvevő, a kelet-európai művészeti kapcsolatok élénkítését 
célul tűző Easttopics, hanem a galéria korábbi, fiatal művészeknek bemutat-
kozási lehetőséget biztosító profiljával is összhangban áll. A Labor szakmai 
vezetését ez év elején vette át a nemzetközi programot futtató Easttopics 
(Műértő, 2019. május), az intézményes keretek között csak elvétve előforduló 
platformot biztosítva a régióbeli fiatal és középgenerációs kortársak számára 
a magyar képzőművészeti színtéren. (Megtekinthető november 11-ig.)

maGyar fanni

Milica Mijajlovic: How am I to protect my wax-built castles of love from the  
devouring heat of your fires?, 2019
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Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros

Jó otthon?

Keserue Zsolt: Petit mal (részlet), 1998
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A Hrabéczy-villát most a köze-
pesen elhanyagolt kerten át, há-
tulról tudjuk megközelíteni. Ol-
dalt, a nyári hőségben kókadt, 
poros fák árnyékában az enyé-
szet kikezdte modern szobrok 
maradványai. Néhány lépcső ve-
zet fel az épület valamikor volt 
konyha- és cselédfrontjához: itt 
van a teremőr szobája, egyben 
jegypénztár. Debrecen Tocós-
kert nevű városrészében járunk. 
A lakótelep közepén, hektárnyi 
kertjével együtt szigetként meg-
hagyott magányos villa 1978 
óta Holló László Emlékmúze-
um – újabban, a Medgyessy Fe-
renc Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium működtetésé-
ben: Emlékház.

Ám ezúttal nem a város ünnepelt 
díszpolgára, a Munkácsy- és Kos-
suth-díjas, érdemes és kiváló mű-
vész Holló, hanem sógora, a né-
hai tulajdonoscsaládból származó 
Hrabéczy Ernő (1894–1953) képei 
miatt járunk erre, akinek 1986 óta 
emlékszobája van ugyanitt. (Holló 
az ő testvérét, Annát vette feleségül 
1915-ben.) Előző, bő évtized előtti lá-
togatásunkhoz képest – amikor a Lá-
tomásos realizmus című kiállításra 
(Budapest Galéria, 2007) kölcsö-
nöztük műveit – alapos átrendező-
dés történt, mert Hrabéczy munká-
it rögtön itt hátul, talán az egykori 
konyhában vagy fürdőszobában ta-
láljuk, helyenként kettesével-hár-
masával egymás fölé rendezetten. 
Kisebb meglepetésként hat, hogy 
miért is jöttünk valójában. „Pedig 
nem nagy dobás…” – tudjuk meg. 
Engedélyt kapunk, hogy az itt tárolt 
mágnestáblát fényképezés céljából 
elhúzzuk a festmények elől. Mivel 
létránk nincs, és nem is merünk kér-
ni, csak az alsó két sor jöhet szóba.

A sok helyen már egyenesen Hol-
ló-házként emlegetett vil la mai, 
lassan teljesen feledésbe merü-
lő „albérlője” azonban nem afféle 
széllelbélelt figura. Bár több mint 
hatvanöt éve meghalt, a Kortárs 
Magyar Művészeti Lexikonban is 
szerepel – Sz. Kürti Katalinnak kö-
szönhetően, ak i évt izedeken át 
szinte egyedül őrizte emlékét: Hol-

lósy-tanítvány, az 1920-as évek vé-
gén sógorával együtt tanulmány-
úton járt Münchenben és Párizsban; 
utóbb Debrecenben a Művészház és 
az Ady Társaság, majd a KUT, a Gre-

sham-kör és a háború utáni prog-
resszív szerveződés, a Képzőművé-
szek Szabadszervezete tagja volt. 
A Hrabéczy család mosodát vitt a vá-
rosban, a „gőzmosó, vegytisztító és 
ruhafestő” részvénytársaság fontos 
szerepet játszott a villa lakóinak ci-
vil életében – 1928 és 1938 között 
a festő maga vezette az üzemet.

Az értékítéletében tévedhetetlen 
kritikus-esztéta, Kállai Ernő sok-
ra becsülte. Többször írt róla, még 
a Forgács Éva szerkesztette Kál-
lai-könyv (Corvina, 1981) egyik leg-
fontosabb, kötetcímadó – és ma der-
mesztően aktuális – cikke is említi: 
„Az Európára zúduló egzisztenciá-
lis válság akaratlanul is világos ál-
lásfoglalásra kényszerít minden igaz 
művészlelket. […] Csak eltompult és 
alantas lelkek lehetnek közömbösek 
azzal a nyomással szemben, amely-
nek létünk ki van szolgáltatva. Ol-
dalakon sorolhatnánk még azokat 
a különböző magatartásokat, ame-
lyekkel művészeink erre az apoka-
liptikus korra reagálnak. […] Hrabé-
czy Ernő jámbor, megható alázattal 
hajlik meg a kor démonikus hatal-

ma előtt: alakjait igazi keresztényi 
érzület és halk rezignáció hatja át.” 
(Művészet veszélyes csillagzat alatt, 
1942)

Kállai először 1938-ban, az Ernst 
Múzeum csoportos kiállításán fi-
gyelt fel rá. A Szép Szó áprilisi, 38. 
számában közölt kritika Hrabéczy 
műveiben látta meg a tárlat „legiga-
zibb” értékeit. „Ez a sok érdemtelen 
mellőzést szenvedett festő a szűkös 
egyéni lét és a múltba temetkezés sö-
tét, mély odvaiból ássa ki magát las-
san-lassan, a napvilág felé. […] Szűk-
szavú, kissé bátortalanul és sután 
alkotó művész, aki szent borzalom-
mal húzódik félre korunk uralkodó 
festői áramlataitól…”

Az Alkotás Művészházban Kál-
lai 1944-ben közös kiállítást ren-
dezett Hrabéczy és Román György 
képeiből, lényegi összefüggést – 
a  va lóság ábrázolás „érzék letes 
szemléletének” és a „léleklátás sej-
telmesebb, kifejezőbb árnyalata-
inak” egybehangolását – érzékel-
ve műveik között. A katalógusban 
olyan remetéknek nevezi a két fes-
tőt, akikben nyoma sincs a „modern 
művészemberre annyira jellemző 
[…] felmagasztosult éntudatnak”. 
Hrabéczy „képeinek jó részére a mű-
vész félig kispolgári, félig proletá-

ri, ferencvárosi környezete vet bo-
rús árnyat”. (A művész családjával 
1938 és 1945 között Budapesten la-
kott – A. G.) „Festőileg a félhomály 
eszközeivel él, amelyre Rembrandt 
példája ihlette. Rembrandt volt út-
mutatója a  tekintetben is, hogy 
a lege sendőbb emberi valóság ké-
pében is meglássa a lélek rejtelmes, 
csodálatos vissz fényét.”

Megfelelő világításban ebből az 
első pil lantásra majdnem mono-
króm, barnás-homokszín félhomály-
ból óvatos kékek, finom zöldek és 
egészen visszafogott lilák derenge-
nek elő. A kontúrokat olykor meszes 
fehér ecsetvonásokkal hangsúlyozó 
portrék – nagy részük önarckép, de 
ábrázoltjai között akadnak családta-
gok és szegényházi gondozottak is 
– végtelen, a teljes kilátástalanság 
peremén egyensúlyozó egziszten-
ciális magányt sugároznak. Amikor 
pedig földhözragadt témájú, mégis 
álomszerű jeleneteket látunk, pon-
tosan az történik, amit Kállai mond: 
„a lelki háttérnek különös, majdnem 
félelmetes és fantasztikus súlya tá-
mad.”

Hrabéczy a harmincas évek vé-
gén, a Gresham-körbe járva lett Ber-
náth Aurél barátja, ahogy Bernáth 
írja: „ebben az időben tűnt fel ő 
az Ernst Múzeum kis vörös szalon-
jában.” Pár évvel Hrabéczy halála 

után, 1957-ben megnyitotta egykori 
kollégája Déri Múzeumban rende-
zett emlékkiállítását, és fontosnak 
érezte, hogy a művészeti írásaiból 
összeállított kötetbe (A Múzsa kö-
rül, Szépirodalmi, 1962) is beválo-
gassa barátjáról megfogalmazott 

gondolatait: „Figuráit oly messze, 
belső csendességbe helyezte, amely 
már majdnem túl van a való életen. 
Túl is van, de mégis ide, erre az élet-
re mutat, amelyről, miután elfüggö-
nyözte magát, sokszor csak a kétely 
és a reménytelenség álomképeit su-
gározza vissza…” Két mű fekete-fe-
hér reprodukcióját is közli (A festő 
[Látomás]; Olvasó gyerek). Előbbi 
különösen megragadta: „Van egy 
festőműtermet ábrázoló képe. Raj-
ta egy támolygó, állványának hátat 
fordító, csüggedt fejű, inkább szelle-
mi, mint emberi öltözékű festő lát-
ható, amint feje fölött egy röppenő 
angyal töviskoronát tart. A műte-
rem inventárja, az állvány és a raj-
ta álló festményen kívül mindössze 
egy dugadőlt láda. A háttér sötét, 
minden téri utalás nélkül. Iszo-
nyú kép. Az elhagyatottságnak és 
reménytelenségnek magával raga-
dó látomása.” (A pontosság kedvé-
ért jegyzem meg, hogy Bernáth hát-

térre vonatkozó megfigyelése nem 
egészen találó: az alak mögött egy 
másik, talán ülőalkalmatosságként 
szolgáló láda is látszik, felül pedig 
egy félrehúzott drapéria vagy füg-
göny érzékelteti a barlangszerű tér 
nyílását.)

A debreceni Egyetem Galériában 
1972-ben rendezett gyűjteményes 
kiállítás alkalmából Sz. Kürti Kata-
lin a Művészet folyóiratban áttekin-
tette a festő pályáját, és a róla szó-
ló írásokból is idézett. Én most az ő 
megállapításait illesztem ide: „Egyik 
legfestőibb festőnk volt, aki látszó-
lag kisigényű témákkal, kevés szín-
nel, néhol bátortalan, suta alakítás-
móddal, de csak festői eszközökkel 
vallott kortársaihoz, környezete sze-
rény tárgyaihoz fűződő viszonyáról 
s tépelődő, sokszor kétségbeesett 
önmagáról. […] A társadalom peri-
fériájára szorított kisemberei olyan 
elesetten, olyan szánanadónak meg-
formálva állnak előttünk, ahogy 
nem, vagy ritkán láttuk eddig fest-
ményen.” (Hrabéczy Ernő emléke-
zete, Művészet, 1972/7.)

Munkái másik kortárs elemzője, 
Petrovics Elek nemcsak Rembrandt-
ot, hanem Mednyánszky figurafel-
fogását is megemlíti piktúrája lehet-
séges párhuzamául (Tér és Forma, 
1943/8.). Az egyébként a festő magá-
nyát, művészi értelemben vett társ-
talanságát, az „egyéni út” toposzát 
hangsúlyozó értelmezésekkel szem-
ben – mai rálátással, „könnyített” 

perspektívából – a Hrabéczy képvi-
selte látomásos realizmus a két há-
ború közötti hazai művészet több 
életművében is tetten érhető. Ro-
mán György mellett Farkas István 
és Paizs Goebel Jenő – csupa „nagy 
magányos” – neve kívánkozik még 
ide, és alkot egyféle közös, egyelőre 
nem klasszifikált társaságot.

„Ez a kis kiállítás – mondta Ber-
náth már említett megnyitójában 
– elevenen felidézi Hrabéczy szel-
lemét. Tartsuk ezt megbecsülésünk-
ben. Tartsa ezt Debrecen város is. 
Annyi innen származott, vagy itt élt 
nagy költő emléke mellé legyen még 
hely csatlakoztatni Hrabéczyt is, aki 
itt élt, itt halt, jórészt reménytelenül 
és csak pislákoló önbizalommal.”

A Holló László sétány 8. alatt álló 
Hrabéczy-villa ma a Holló László-
kultusz színhelye; ezt a kertben és 
a ház első traktusában, a verandán 
látható, emlékszalagokkal díszített, 
változó kvalitású szobrok (akad 
köztük Medgyessy-mű is) jelzik, 
egy városi támogatással létesíten-

dő szoborpark kezdeményei. Szel-
lemét a Holló László Baráti Kör és 
a minden évben március 6-án, Hol-
ló születésnapján átadandó Holló 
László-díj őrzi. Születése 125. évfor-
dulóját 2012-ben emlékévvel ünne-
pelték meg, az állandó kiállításokat 
is ekkor rendezték át jelenlegi álla-
potukra.

Hrabéczy Ernő idén 125 éve szü-
letett Debrecenben.

anDrási GáBor

In memoriam Hrabéczy Ernő

Albérlő a Holló-házban

Hrabéczy Ernő: Önarckép, 1945 után
Holló László Emlékház – Hrabéczy  

Emlékszoba, Debrecen

Hrabéczy Ernő: A festő (Látomás), 1942
Tér és Forma, 1943/8.

Hrabéczy Ernő: Koldusok, 1943 előtt
Tér és Forma, 1943/8.

Hrabéczy Ernő: Gyuri és a kanári
Művészet, 1972/7.

A Hrabéczy-mosoda reklámcédulája
magántulajdon

Hrabéczy Ernő: Olvasó nő, é. n.
Holló László Emlékház – Hrabéczy  

Emlékszoba, Debrecen

Hrabéczy Ernő: Könyöklő férfi, 1945 után
Holló László Emlékház – Hrabéczy  

Emlékszoba, Debrecen
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Kiállítás

„Mert a tinctura adja a színeket, és 
az ő alakjából árad ki a fény szelíd lé-
tébe az isteni erő a fény tulajdonsága 
szerint.” (Jakob Böhme)

Molnár László új festményeit állít-
ja ki a B32 Galériában. Az őt ismerő 
szakma és a látogatók hatalmas fény-

robbanás színözönével találják szem-
ben magukat. A fény áradását egy ős-
robbanással, egy új Genezissel együtt 
ábrázolja a festő. Minden mű egy-
egy színprobléma és egy-egy fény-
etűd. Képeinek zöme kísérlet az áradó 
fény, a befogadható – a még befogad-

ható – lux aeterna megjelenítésére. 
A fény tulajdonságait kutató munká-
kat ugyanakkor tájkép-variációknak 
is tekinthetjük: egy fényben fürdő vi-
dék, vagy inkább egy fénytáj részletei-
nek. Hol vörösek és kékek (Fény-tér), 
hol aranysárgák és fehérek (Hommage 

a Van Gogh), hol csupán a sárga némi 
kékkel (Maya-fátyol) jeleníti meg ezt 
az égi tájat.

A művész korábbi műveihez viszo-
nyítva döntő változás, hogy eltűntek 
a konkrétnak vélhető formák, helyet-
tük széles festői gesztusokkal, több 
rétegben felvitt színfelületek borítják 
a vásznakat. Az egyes rétegek ki-ki-
bújnak egymás mögül, ezzel dinami-
kus kontrasztokat is létrehoznak, így 
építve fel a képi szövetet. A Fény-tér so-
rozat egyes darabjain az alulról felfe-
lé, vagy a fentről lefelé mozgó-robbanó 
faktúrák révén követhetjük a tájépítés 
sajátos mozzanatait. Van, ahol a ké-
kesszürke alapból kitörve a fehér réteg 
mintegy detonációként terül szét a felü-
leten. Máshol a gyöngyöző festékcsep-
pek – Pollock akciófestészetének kései 
variációi – szinte kiégetik a vásznat. 
A Fény-lepel című kép főhajtás a barát 
és szellemi társ, Molnár Sándor előtt: 
a vászon fehér tónusainak érzékeny 
szín-hasadékai a fény szellemmel telí-
tett „ürességére” utalnak. „Ha a fehér 
fényüresség kidolgozása teljesül, a ra-
gyogás, a derű, a fényrobbanás, a sors 

felszámolása, a sugárzás, a szeretet töl-
ti be a határtalant” – írja Molnár Sán-
dor A festészet útja című könyvében.

Jóllehet Molnár László piktúráját 
érzelmi telítettség jellemzi, a szen-
zitív elemeket racionális festői nyelv 
vezérli. Olyan megoldásokat keres, 
amelyekben a szín megőrzi saját ere-
jét, mégis mellé, mögé áll a fény. Erős 
kobaltok és intenzív okker-, kad-
miumsárgák találkoznak mélyvörös 
pigmentekkel, ám nem a tarkaság, ha-
nem a színes fény ereje nyilvánul meg 
e színtalálkozások nyomában.

Fény–szín–tér című kiállításával 
Molnár László a hazai festészet Gyar-
mathy Tihamér és Veszelszky Béla 
fémjelezte meditatív-kontemplatív 
irányát követi, a fényrobbanás, színfel-
bomlás és újjárendezés irányába tett 
kísérleteket. Hol strukturális, hol in-
dulatos gesztusokra épülő, hol organi-
kus megoldású munkái a fénytájak vi-
lágába vezetnek – túl a valóság terein, 
túl a kozmoszon: misztikus és transz-
cendens dimenziókba. (Megtekinthe-
tő október 11-ig.)

sinKó isTván

B32 Galéria, Budapest

A fény tájképei

Molnár László
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Molnár László: Fény-tér No. 2.,  2019
olaj, vászon, 100×75 cm

Molnár László: Maya-fátyol, 2019
olaj, vászon, 100×70 cm
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Portré

(folytatás az 1. oldalról)
A művészeti központ 2006 szep-
temberében nyílt meg, én 2006 au-
gusztusától dolgoztam itt, tehát gya-
korlatilag már részt vettem a kezdő 
csapattal a létrehozásában. Öt éven át 
dolgoztam itt, aztán 2011-ben elmen-
tem Pestre, majd 2016-ban jöttem 
vissza úgy, hogy közben párhuzamo-
san dolgoztam egy évet Szentendrén. 
Teljes állásban 2017 januárja óta va-
gyok megint Debrecenben.

– A  MODEM koncepcionális 
megalkotásában is közreműködtél? 
Láttad a kezdeti ambíciókat, elkép-
zeléseket?

– Igen, a kezdeti fázisban minden-
ki mindenből kivette a részét: együtt 
pakoltuk, fuvaroztuk a berendezési, 
vagy épp a műtárgyakat, az igazgató 
is végzett takarítói munkát, és a ta-
karító is igazgatóit. Volt Gulyás Gá-
bornak egy víziója, és volt a városnak 
is egy elképzelése, hogy mit szeret-

nének, és mi ezt igyekeztünk formá-
ba önteni. Sok minden menet közben 
alakult ki, nem minden volt előre kör-
vonalazva.

– Aztán jött a Műcsarnok.
– Gulyás Gábor hívott oda. Szent-

endrén is együtt dolgoztunk az utolsó 
évben, és akkor, ezzel párhuzamosan 
kerestek meg azzal, hogy a MODEM 
kommunikációs munkáját vigyem 
tovább, illetve 2017-ben azzal, hogy 
vállalnám-e az intézményvezetést. 
Egy idő után nem tudtam az állandó 
ingázást megoldani, és akkor döntöt-
tem úgy, hogy visszajövök.

– A MODEM első nagy kiállításai, 
illetve az első pár év munkája meny-
nyire jelentett tanulópénzt?

– Sok szempontból volt ez tanu-
lóidőszak, korábban nem voltak 
magától értetődő kiállításszervezé-
si tapasztalataink, rengeteg tech-
nikai jellegű részletet kellett meg-
tanulni. Például hogyan kell egy 
nyugat-európai múzeumi elvárás-
nak megfelelő műtárgyraktárt létre-
hozni, megfelelő tárolási viszonyo-
kat teremteni. Ami nem pont az én 
akkori feladatkörömet érintette, de 
együtt fejlődtünk, tanultunk, min-
denki minden alakuló részletben va-
lahogyan benne volt. Ez egyébként 
is egy tapasztaláson alapuló, állandó 
folyamat: állandóan figyeljük a fővá-
rosi és nemzetközi intézményeket, 
időnként kérdezünk, sokszor pedig 
személyesen is elmegyünk tanulni 
tőlük, akár kiállításinstallálással, 

akár raktár-korszerűsítéssel kapcso-
latban.

– Hogyan jellemeznéd a MODEM 
vízióját? 2017 óta melyek azok a sa-
rokpontok, amelyek alapján az intéz-
mény stratégiája körvonalazható?

– A MODEM fenntartása egy ön-
kormányzati nonprofit kft.-n keresz-
tül történik. Ez a szervezet olyan hát-
térintézmény, amelyhez másik két 
galéria, a Batthyány utcában találha-
tó b24 Galéria és a Sesztina Galéria 
is tartozik. Mindhárom külön veze-
téssel, de összehangolt koncepcióval 
működik. Amit 2017 elején mi itt, 
a MODEM-ben megfogalmaztunk, 
az az, hogy erős társadalmi fókusz-
szal rendelkező, együttműködése-
ken alapuló kortárs művészeti prog-
ramot szeretnénk megvalósítani, 
amely élénken reagál a különféle tár-
sadalmi változásokra. Minél több tár-
sadalmi csoportot szeretnénk bevon-
ni, és minél több társadalmi kérdést 

körüljárni. Jelenleg háromfős kuráto-
ri csapattal (Don Tamás, Süli-Zakar 
Szabolcs és Szalai Kata) dolgozunk 
a szakmai koncepció kialakításán, 
és ebben van segítségünkre a háttér-
ben az ötfős művészeti tanács (Angel 
Judit, Csontó Lajos, Készman József, 
Süli-Zakar Szabolcs és Vincze Ottó). 
Velük együtt öt fontos hívószót azo-
nosítottunk – regionalitás, interdisz-
ciplinaritás, edukáció, mikrotörté-
nelem, centrum–periféria –, és ezek 
mentén igyekszünk alakítani a prog-
ramstruktúrát. Kiemelten fontosnak 
tartjuk a fiatal, pályakezdő művészek 
és kurátorok felkarolását. Ennek ér-
dekében ösztöndíjpályázatot indí-
tottunk, melyet egyik évben művé-
szeknek, másik évben kurátoroknak 
írunk ki. E pályázat eredménye volt 
tavaly az Ezek a legszebb éveink?, 
vagy idén a Hangfegyverek című tár-
latunk; előbbit frissen végzett kép-
zőművészek, utóbbit kurátorok ren-
dezték. Tudomásunk szerint hasonló 
kezdeményezés – amely a pályakez-
dő generációt ilyen léptékben, in-
tézményi szinten karolná fel – nincs 
a jelenlegi művészeti intézményrend-
szerben.

– A MODEM kiállításait kifejezet-
ten az eseményközpontúság jellem-
zi. Hogyan látod, a közönség jobban 
bevonható egy-egy célzott program-
mal? Ezt a nyitást szolgálja a PAD 
Fesztivál is?

– Nagy hangsúlyt fektetünk a kö-
zönségfejlesztésre, a kortárs művé-

szet iránti alapvető készségek, érzé-
kenység kifejlesztésére, ezért állandó 
kapcsolattartásra törekszünk az ok-
tatási intézményekkel. Rendszeres 
művészetpedagógiai foglalkozásokat 
tartunk, és mi magunk keressük meg 
az iskolákat a rendezvényeinkkel. 
Ezenkívül egy-egy kiállításhoz ren-
geteg eseményt, szakmai programot 
szervezünk, mert összességében úgy 
látjuk, hogy a kiállítások közönségét 
is ezek az aktivitások teremtik meg. 
Több korosztályt próbálunk lefedni, 
a Ringató nevű foglalkozásunk példá-
ul kismamáknak és pici gyerekeknek 
szól, a Versműhely és a ModemRec 
középiskolásoknak, a BanZaj sorozat 
a kísérleti zene iránt érdeklődő fiata-
loknak, a szakmai tárlatvezetések pe-
dig az idősebb generációnak. A PAD 
Fesztivál a Múzeumok Éjszakája 
előtti háromnapos összművészeti ut-
cafesztivál a b24 Galériában, az or-
szágban egyedülálló felvezetésként 
a Múzeumok Éjszakájához. Az a cé-
lunk vele, hogy egyrészt kitágítsuk 
a Múzeumok Éjszakáját, amely itt, 
Debrecenben mindig sikeres, jól 
működő rendezvény volt, másrészt 
köztéri megjelenési felületet is biz-
tosítsunk a kortárs művészetnek: ki-
visszük az utcára a művészetet.

– Milyen kihívásokkal szembesül-
tök?

– Jelenleg a világ digitális váltáson 
megy keresztül, és ezt is mi is érzé-

keljük, ahogyan az összes többi kul-
turális intézmény. Küzdünk azzal, 
hogy az analóg megközelítések itt, 
a kiállítótérben is egyre kevésbé iz-
galmasak, nem kötik le a látogatók 
figyelmét. Hiába jönnek az iskolás 
csoportok, hiába állnak a gyerekek, 

fiatalok számukra is lenyűgöző mű-
vek előtt, a figyelmük hamar lankad, 
és a telefonjaikkal kezdenek babrálni. 
Próbálunk kísérletezni, hogyan lehet 
bevinni a legmodernebb technológiai 
eszközöket a kiállítótérbe, de sajnos 
van egy limit, amit e téren meg tu-
dunk finanszírozni. Most az ősszel 
lesz Csontváry természete címen 
egy rendhagyó kiállítási projektünk, 
amelynek Sztojánovits Andrea inter-
média-művész a vezetője. Valós idejű 
paint mapping és audiovizuális ins-
tallációkkal fogjuk a festő három iko-
nikus munkáját megjeleníteni. A vé-
gén workshop is lesz, ahol a diákok 
maguk is létrehozhatnak interakció-
kat, mozgathatnak képrészleteket 
egy szoftver és a saját telefonjaik se-
gítségével.

– Beszéljünk a rövid és a hosszú 
távú terveitekről. Hogyan képzelitek 
el a MODEM jövőjét?

– Szeretnénk belátható időn be-
lül létrehozni egy rezidensközpon-
tot a b24 Galéria körül, meghívásos 
alapon működő rezidenciaprogram-

mal. A MODEM Kelet-Közép-Euró-
pában régiós centrumszerepet kí-
ván betölteni, ebből következik, 
hogy a külföldi művészeket főképp 
e régióból szeretnénk kiválaszta-
ni. Úgy látjuk, hogy maga a tér al-
kalmas lenne különféle kísérletező 
projektek bemutatására, illetve itt 

tudnánk a művészeknek műtermet 
és lakhatást biztosítani. Nyaranta 
ezen a helyszínen rendezzük meg 
a Debreceni Nemzetközi Művész-
telepet – ezt is szeretnék évről évre 
magyar és külföldi művészek rész-
vételével folytatni, fejleszteni. Idővel 

e két projekt, a rezidenciaprogram 
és a művésztelep össze is kapcso-
lódhatna. Fontosnak tartjuk, hogy 
ez és maga a MODEM is interdisz-
ciplináris műhelyként működjön, 
társtudomány ágak bevonására sze-
retnénk törekedni általánosságban. 
Van együttműködésünk az egyetem-
mel, és a későbbiekben szeretnénk 
például az Atommagkutató Intézet-
tel is közös projekteket elindítani. 
Hosszabb távú tervünk, hogy kor-
szerűsítsük a kiállítótér klimatikus 
berendezését. Ez 300 milliós nagy-
ságrendű fejlesztés, amely lehetővé 
tenné nagy volumenű, értékes műtár-
gyak kölcsönzésével megvalósítható 
tárlatok szervezését. Olyan léptékű 
kiállításokat, mint tavaly az Impresz-
sziók, enélkül nehezen tudunk az év 
bármely szakában megrendezni.

– A tavalyi Európa Kulturális Fő-
városa-pályázaton Debrecen nem 
nyert. Látsz arra lehetőséget, hogy 
a MODEM-mel kapcsolatban terve-
zett programelemek közül valami 
a későbbiekben megvalósuljon?

– A mostani EKF-pályázat a város 
új kulturális stratégiájával párhuza-
mosan készült. Ebben a városi kul-
turális intézmények koncepcioná-
lis és infrastrukturális fejlesztései 
egy 2018 és 2030 közötti időszakra 
vonatkoznak, tehát ezt egy irányo-
kat kijelölő, átfogó tervezetnek lehet 
mondani. A konkrét megvalósítható-
ság minden esetben költségvetési for-
rások kérdése, de a b24 Galériában 
elképzelt, imént említett rezidens-
központ létrehozása régi, megvaló-
síthatónak tartott tervünk.

– Hogyan látod most a saját mun-
kádat?

– Az én feladatom a kezdetektől 
fogva sokrétű. Minden munkafolya-
matra igyekszem rálátni, a szervezés-
től a kommunikáción át a gazdasági 
kérdésekig. Ha csak lehet, folyama-
tosan figyelem a kiállítások építését, 
van, hogy éves gazdasági tervet ké-
szítek, másfél év múlva nyíló kiállí-
tások szerződéseit intézem, nemzet-
közi partnerekkel egyeztetek, és van, 
hogy gipszkartont rendelek, szövege-
ket korrektúrázok, vagy épp a Face-
bookra töltök fel képeket, szövege-
ket. Igyekszünk jelen lenni, képben 
lenni – országos vonatkozásban is. 
Úgy gondolom, mostanra szakmai 
és emberi értelemben is egy jó, lelkes 
csapat állt össze a MODEM-ben. Sze-
retném, ha ez hosszú távon így ma-
radna.

márTon zsófia eszTer

Beszélgetés Koroknai Edittel, a MODEM igazgatójával

Társadalmi fókusz és regionalitás

Egy jó, lelkes csapat állt össze a MODEM-ben
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A Harsány című kiállítás megnyitója, 2019
A Panel című kiállítás megnyitója, 2019
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A Mánia című kiállítás megnyitója, 2019
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Kiállítás

Az üresség rettegéssel tölt el minket. 
Az üres tér, az üres lap, az üres vá-
szon – mondja Lyotard Barnett New-
man képei kapcsán – a félelem érzetét 
kelti. Nincs tájékozódási pont, nincs 
szerkezet, amire hagyatkozhatnánk. 
És a rettegés forrása éppen ez: mi tart-
ja meg a viszonyulásunkat? Mibe ka-
paszkodik a gondolat? Születhet-e va-
lami értelmes az ürességből?

Aki kreatív munkát végez, ponto-
san ismeri ennek a félelemnek a mé-
lyét. A radikális képek ezt a kiüre-
sítést végzik, ezt tudjuk – legalább 
Malevics radikalizmusa óta. De vál-
hat-e még radikálissá a kép, ha a fes-
tészet már a végletekig elvitte ön-
maga kiürítését? A tartalmat éppúgy 
kivonta belőle, mint a formát, csu-
pán az anyagot, a festéket és a hordo-
zót tartotta meg. Ami visszamarad, 
az legalább kétféleképpen érthető. 
A hegeli prognózis sorsszerű betelje-
sedéseként nem a vegytiszta kép áll 
előttünk, hanem a róla szóló koncep-
ció. A gondolat minden kiüresítés el-
lenére beteríti a képet, és magáról 
a kiüresítésről beszél: a mű nagysze-
rű, szellemet szülő történetéről. Ez 
a történet pedig újra és újra elmond-
ható. Ha a modernizmus radikaliz-
musa zavarba ejtő, akkor az igazi 
zavart már nem az „ez mi”? kérdés 
okozza, hanem az a probléma, hogy 
vajon a történet végpontján marad-e 
más, mint az ismétlés?

Gál András képei azonban – 
ahogy Newman és Malevics mun-

kái – nem egészen üresek. Felületü-
ket a szín uralja, a monokrómia, ami, 
noha – mint a kiállítás címe, Radi-
kális festmények is utal rá – kétség-
telenül radikális döntés, a kivitele-
zés automatizmusát rejti magában. 
Ha a szín egy monodráma grandió-
zus alakjává válik, amelyben min-
den teher a főszereplő vállát nyom-
ja, a színnek be kell töltenie a teret, 
amit el is végez a spakli, a léc: terít. 
A festék kifut a képszélekig, sőt időn-
ként átfordul és a felfeszített vászon 
keretére borul. Nincs árnyalat, nincs 

komplementer – csak a magára ma-
radt szín, a fény, az árnyék, a csil-
logás, ez azonban nem működne 
a hordozó anyagisága nélkül. A fes-
ték rétegződik és túlrétegződik, fel-
gyűrődik, kenődik, vonulatokat és 
árkokat épít, a munkaeszköz fak-
túrát képez, jól kivehető nyomokat 
hagy az anyagon.

A folyamat ilyen aprólékos elkép-
zelése hérosszá teszi a festőt, az el-
mélyült szemlélet aprólékossá-
ga ideális befogadóvá a nézőt, és e 
kettő összjátékaként klasszikus al-

kotássá a képet. Ezen értelmezés 
szerint a kép radikalitása, végső 
eszközeire, a vászonra és a festék-
re redukálása cél nélküli célszerű-
séggé teszi a művet. A festék gyűrő-
dései mint a tájkép elemei teljesítik 
be az önmagáért való alkotás kép-
zetét. Newman híres megjegyzé-
se szerint a festészet sokkal inkább 
az időről, mint a tér manipulálá-
sáról szól. Nos, az idő, amit a festő 
a vászon előtt tölt, és amit a néző 
a vászonnak szentel, kimélyíti a ta-
lálkozást: különleges idővé avatja, 
azt a képzetet keltve, hogy valami 
lényeges történik. A kiállítás képei 
azonban ugyanazt az automatiz-
must ismétlik. A szemlélő belehe-
lyezkedik az itt és most jelentőségé-
be, és a munka gépies azonosságát 
találja, túl minden szerialitáson. 
A festék ömlik, szárad, a spakli húz. 
A heroikus művész, az ideális befo-
gadó és az autonóm mű ideája maga 
fedi fel az ismétlés kényszerét.

Radikális-e az ismétlés gesztusa? 
Száz év távlatában vagy a kiállított 
képek keletkezésének tíz évéhez ké-
pest bizonyára. Egyszerre súlyos és 
súlytalan toporgás, ha tetszik, a kép 
történetének végpontján. Egyfaj-
ta meditáció, amelyet – talán túlzó 
pátosszal – köthetünk az anyagi lét 
elfogadásához, az itt és most tanu-
lásához, és akár a hiperrealitásban 
vergődő kultúra kitörési lehetősé-
gének is nyilváníthatnánk. A szá-
radó, csomósodó, gyűrődő massza 

– a szín fénytermészetén túl – a hor-
dozó anyag anyagi mivoltát, és ez-
által a mechanikus munka mintái-
vá rendeződő anyag sérülékenységét 
tárja fel. A kép anyaggá redukálásá-
nak a redundanciában, a vattacu-
kor- és fagylaltszínek közepette kell 
megmutatnia a testi jelenlét meg-
hitt biztonságát. Dönteni a monotó-
nia mellett, bár paradox módon, de 
a modernséghez való ragaszkodást 
jelenti: radikális állásfoglalás. (Meg-
tekinthető október 13-ig.)

csanáDi-BoGnár szilvia

DUNA AUTÓ ZRT. 
III. Zay utca 24.
dunaauto.hu/nissan

Piacvezető 100% elektromos autó: 2018-as, európai új autó regisztrációs adatok alapján. Kombinált áramfogyasztás: 180-206 Wh/km, kombinált CO₂-kibocsátás: 0 g/km. Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU jogsza-

bályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik a tényleges vezetési eredményeket. 

Az opcionális berendezések, a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az adatokat az új világméretű, harmonizált könnyű járművek 

vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg. A kép illusztráció. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak.

       

Budapest Galéria

Az ismétlés radikalitása

Kiállítási enteriőr
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Gál András: Untitled grey, részlet, 2017
olaj, vászon, 30×60 cm
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Új modell

Az új muzeológia megjelenését Ke-
let-Európában gyakran – leegysze-
rűsítve – a látogatóbarát rendezés, 
illetve a tudományos helyett az isme-
retterjesztő szemlélet térhódításának 
tudják be. Holott a „new museology” 
számos tartalmi újításra épít, a múlt 
reprezentációjában az emlékezet 
pszichológiai értelmezéseire támasz-
kodik, radikális rendezési megoldá-
sokat alkalmaz. Régiónkban élen jár 
Lengyelország: szisztematikusan fej-
leszti a múzeumok új generációját, 
szakmai vitákat is kezdeményezve 
az állandó kiállítás műfajáról.

Újgenerációs intézmények

Az első új típusú állandó kiállítás 
3000 négyzetméteren a Muzeum 
Powstania Warszawskiegóban (Var-
sói Felkelés Múzeuma) nyílt meg, 
a felkelés 60. évfordulójára (2004). 
Bár az intézmény létrehozása 1983-
ra nyúlik vissza, a bemutató ebben 
a felfogásban nem csupán azért nem 
jöhetett volna létre 2004-nél lényege-
sen hamarabb, mert csak a kilencve-
nes években terjedtek el az új muzeo-
lógiának azok a nemzetközi mintái, 

amelyek a lengyel szakma számára 
modellként szolgáltak, hanem mert 
a tárlat egyik fő üzenete csak a vas-
függöny leomlása után vált kimond-
hatóvá.

A felkelés közismert németellenes 
célján túl a rendezők meghatározó ál-
lítása, hogy az a Vörös Hadsereggel 
szemben is szabadságharc volt. A vil-
lamosvasúti áramfejlesztő műveknek 
a belvárostól nem túl nagy távolság-
ra fekvő, látványosan átalakított egy-
kori ipari épületében létrehozott be-
mutató egyik központi kérdése, hogy 
bár a Visztula keleti partján állomáso-
zó szovjet csapatok passzivitása máig 
nehezen feldolgozható lelki trauma, 
valójában a segítségnyújtásuk is prob-
lematikus lett volna, hiszen a len-
gyelek őket megelőzve, saját erőből 
szerették volna elérni fővárosuk fel-
szabadítását.

A második példa, a Muzeum His-
torii Zydów Polskich POLIN (A len-
gyel zsidók történetének múzeuma, 
POLIN) 2013-ban nyílt meg az egy-
kori gettó területén. A kezdeménye-
zés itt is jóval a vasfüggöny előtti idő-
szakra nyúlik vissza, végül 2005-ben 
hozták létre azt a ppp (public-private-
partnership) jellegű egyesületet, 
amely az új épület, a kiállítások és 
a működés létrejöttét előmozdította. 
A POLIN néven ismert múzeum ál-

landó kiállítása 2014 óta látogatható 
4000 négyzetméteren.

Központi motívuma, hogy nem ho-
lokausztmúzeumról van szó: a len-
gyel–zsidó együttélés ezer éve válto-
zó és komplex helyzetek sorát hozta 
létre, amelyeket hiba lenne torzít-
va, a vészkorszak utólagos szemüve-
gén át látni. Egyúttal a holokauszt 
nem(csak) epizódszerű, lezárt és kí-
vülről jött erőszakos beavatkozás, 
hanem a lengyel történelem része: 
a kiállítás a kommunista időszak zsi-
dóellenes megnyilvánulásait is bemu-
tatja.

A harmadik példa a 2017 márciu-
sában – feszült közéleti körülmények 
között, nyílt politikai konfrontáci-
óban – megnyílt Muzeum II Wojny 
Swiatowej (A II. világháború múze-
uma) Gdanskban. Az állandó kiállí-
tás 5000 négyzetméteres alapterü-
lete jelzi, hogy az előző két mintát 
sikeresnek tekintik az országban, 
ezért további lehetőségeket biztosí-
tanak a hasonló szemléletű rende-
zéseknek. A 2007-ben alapított in-
tézmény küldetése, hogy árnyalja 
az eddig zömmel a nagyhatalmak ál-
tal formált képet a II. világháborúról, 

és annak kelet-európai perspektívá-
ját helyezze előtérbe – hangsúlyosan 
nem mint hadtörténeti eseménysort, 
hanem mint az európai geopolitikai 
átrendeződés folyamatát.

A gdanski kikötő másik részén ta-
lálható a negyedik példa, az 1998-ban 
életre hívott, majd 2014-ben megnyílt 
Europejskie Centrum Solidarnosci. 
Az elnevezés tudatos kétértelműsége 
maga a fő üzenet az állandó kiállítá-
son: a Szolidaritás Európai Központja 
(szó szerinti fordításban) egyaránt vo-
natkozik a kulcsfontosságú szakszer-
vezet nevére és az általános emberi 
értéket megtestesítő köznévre. A tár-
lat – túl a Walesa-féle mozgalom tör-
ténetén – nyíltan az európai történe-
lem mérföldköveként, sőt egyetemes 
érvényű, időtől függetlenül követen-
dő értékként fókuszál a Szolidaritásra 
és a szolidaritásra. A múzeum a konk-
rét történelmi példát általános etikai 
imperatívusszá szélesíti ki, és önma-
gában ezzel a normatív, társadalom-
alakító küldetéssel is jócskán kilép 
a hagyományos múzeumi szerepből.

Az eddigi négy példán túl továb-
bi lengyel helyszíneken, más témák-
nak szentelt múzeumok is ezt a kiál-
lítási logikát követik. Katowicében 
a Muzeum Slaskie (Sziléziai Múze-
um), Gdyniában a Muzeum Emigrac-
ji (Emigráció Múzeuma), de a Muze-

um Historycznego Miasta Krakowa 
(Krakkó városának történeti múze-
uma) egyik helyszíneként a Schind-
ler-gyárban a német megszállás idő-
szakát, a kényszerű német–lengyel 
együttélést bemutató állandó tár-
lat vagy Poznanban a Wielkopolskie 
Muzeum Niepodleglosci (Az 1918–
1919-es nagylengyelországi felkelés 
múzeuma) is hasonló repertoárral 
dolgozik.

Látható, hogy az elmúlt másfél év-
tizedben széleskörűen terjed az or-
szágban egy új múzeumi modell. 
A középpontban a XX. század katak-
lizmái állnak, bár a tematikák a ko-
rábbi évszázadokra is visszanyúl-
nak. Az intézmények nem a ma oly 
gyakran bírált időszaki kasszasiker-
tárlatok befogadó terei, hanem állan-
dó kiállításukra koncentrálnak. Cél-
juk a történelem egy-egy fejezetének 
újraírása, és éppen ezen aktivista, tu-
datformáló funkció érdekében alkal-
mazzák a hatásra törő kiállításrende-
zési módszereket.

Bátor eszköztár

A rendezési megoldások közül első-
ként az elbeszélő jelleg tűnik fel. Ezek 
az állandó tárlatok egy átfogó narratí-
vából indulnak ki, s ehhez társítanak, 
ennek rendelnek alá vagy szemlélte-
téséül hoznak létre kiállítási szekció-
kat. Nem szigetszerű állomásokat ta-
lálunk, amelyeket valamilyen áthidaló 
szöveggel, motívummal utólag kötnek 
össze, mint az a hagyományos – a tár-
gyakra, az egyes tételekre összponto-
sító – múzeumokban szokás: fő üzene-
tük maga a történet, s ehhez rendelik 
a kiállítás fizikai egységeit.

A látogató a regényolvasó szerepé-
be kerül, de a históriát nem könyvből, 

még csak nem is a feliratokról olvas-
sa, hanem megéli. A rendezés egyik 
fő célja a bevonás a történetmesélés-
be, hogy a néző azonosuljon a kiál-
lítótérben megelevenedő figurákkal, 
és átélje a folyamatot. A tárlat részben 
ismereteket, de legalább annyira él-
ményt nyújt. Lehetőleg már felütésé-
vel eléri és rendezési megoldásaival 
is fenntartja a látogató azonosulá-
sát, aki – a rendezői felfogás szerint 

– ideá lis esetben „gyorsított formá-
ban” végig kívánja élni a szituációk 
sorát, az egykori történelmi esemény-
sorozatot. Erre a befogadói attitűdre 
nem az „olvasóját fogva tartó regény” 
a megfelelő szókép, hanem a színház.

Második jellemzőként ezért a kiál-
lítások színpadi jellegét rögzíteném. 
Ezt azért nem nevezem „színpadias-
nak”, mert az pejoratív kifejezés, és 
szándékom nem normatív, hanem le-
író: értéksemleges közelítés a tárgyalt 
rendezési modellhez. Az állandó kiál-
lítás térben egymás után elhelyezett 
színpadi jelenetek szekvenciájaként 
is felfogható. Az ilyen „jelenetezett” 
bemutató a térben egymást köve-
tő színekből áll, amelyeket követve 
a befogadó két idősíkon halad előre: 
a tényleges jelenében, saját kiállítás-
fogyasztási tempója szerint, valamint 
a megelevenedő történelmi időben.

Az egymás után sorjázó színpad-
képek harmadik vonásaként az ins-
tallált jelleget emelem ki. A múze-
um kulisszákat épít, ahol a látogató 
az „ott vagyok” érzést élheti át, ami-
kor minél szemléletesebb formában 
találkozik a múlt kiemelt szeletének 
valamely rekonstruált képével. Fizi-
kailag is belép ezekbe, hiszen a kiál-
lítási útvonal átvezet a kulisszasze-
rű jeleneteken, mentálisan egykori 
kor-társsá lényegítve át a közönség 

tagjait. Díszletezési megoldások ré-
vén a múzeum az „itt és most” érzé-
sébe igyekszik áthelyezni a befoga-
dót, trükkös időgépként közelítve, 
akár egybemosva az előbb még kü-
lön említett két idősíkot, a látogató, 
illetve a múlt időhorizontját. Itt sza-
vazófülkében, ott kihallgatási cellá-
ban, amott vasúti váróban találjuk 
magunkat; görnyedve tapogatózunk 
előre a varsói csatorna egy szakaszá-
ban, üldözöttként rejtekhelyünkről 
résen át kukucskálunk a megfestett 
háborús környezetbe.

Felvethető, hogy ez a „mimetikus” 
kulisszákra építő intenció mennyi-
ben tér el az előbb említett, általános 
színházi modelltől. Mert a színház 
sokféle, és az átélés szándéka helyett 
megcélozhatja a művészeti helyzet 
tudatosítását is a nézőben, például 
Bertolt Brecht elidegenítési effektusai 
révén. Ezzel szemben az itt tapasztalt 
„múzeumi színház” a látogató felol-
dódását, a történelmi helyzet érzelmi 
előidézését mozdítja elő azzal, hogy 
a belsőépítészeti megoldások művi, 
művészeti, utólagos, fiktív jellegét 
nem hangsúlyozza.

Egy ilyen élmény előidézéséhez 
gyakran olyan kiállítási tételekre van 
szükség, amelyek nincsenek a gyűj-
teményben, egyszersmind nincs fel-
tétlenül szükség olyan tárgyakra, 
amelyek „eredetiben” állnak rendel-
kezésre, amelyek egy húsz-harminc 
évvel ezelőtti rendezésben még ép-
pen autentikusságuk révén játszottak 
volna kulcsszerepet. Helyettük repli-
kák, múltbeli helyzetek újjáépített 
vagy nem is másolt, hanem szemlél-
tetésként vizuálisan ma, utólagosan, 
mai elgondolás alapján „életszerűen” 
kialakított változatai válnak megha-
tározóvá.

A rendezői csapat számára ezek 
a mű-tárgyak (nem műtárgyak!) re-
levánsabbak lehetnek a múzeumi 
gyűjteményben lévő vagy más (köz-)
gyűjteményből kölcsönözhető ere-
deti – a szó komplex jelentésének 
mégoly sokféle szintjét figyelembe 
véve is valamilyen múlt-síkon auten-
tikus – tárgyaknál, ha jobban köz-
vetítik a megidézni kívánt érzést. E 
szurrogátumok számos gyakorlati 
előnnyel is bírnak, például a látoga-
tó által megérinthetők, oldják a mú-
zeumok által ma már egyre kevésbé 
szívesen vállalt „minden a szemnek, 
semmit a kéznek” elvét. Így a negye-
dik megfigyelés a díszlettételek el-
sőbbsége az „eredeti” tárgyakkal 
szemben.

Míg az állandó kiállítások újraéle-
dése ezekben az intézményekben – 
az elmúlt évtizedekben elterjedt idő-
szakitárlat-dominanciához képest 
– erősíti a múzeumi karaktert, addig 
az autentikus tárgyak pótolhatósága 
csökkenti a gyűjtemény és ezzel a tra-
dicionális múzeumi szerep jelentősé-
gét. Ez is mutatja, hogy nem sablo-
nosan értelmezhető ellenmúzeumi, 
berendezett témaparki fejleményről 
van szó, hanem komplex eltolódásról, 
amelyben egyaránt vannak a múzeu-
mi hagyományt erősítő és azt gyengí-
tő motívumok.

És nem is kizárólagos fejlemény-
ről van szó. Továbbra is szerepet kap 
az intézmény kollekciója és az erede-
ti tárgy, de módosul a súlya, a fontos-
sága. A gyűjtemény központi felada-
tai sem szűnnek meg, ám a fókusz 
más tételekre kerül – például a leg-
újabb kori történeti múzeumok vagy 
a jelenkutató kulturális antropológiai 
gyűjtemények mintája alapján, amo-
lyan digitális archívum gyanánt, 
a hang- és a képanyagra, a dokumen-
tációra. 

Átélésalapú állandó kiállítások lengyelországi múzeumokban

Emlékezzünk a jövőre!

Nagylengyelországi Felkelés Múzeuma, Poznan

Nagylengyelországi Felkelés Múzeuma, Poznan
kiállítási enteriőrök
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Új modell

Ambivalens hatások

A színház modelljéből kiindulva e ki-
állítási típus elsődleges hatása az át-
élés. A múlt újra megtapasztalható, 
a vizuális és hanganyagokkal nagy-
vonalúan dolgozó interaktív rende-
zési repertoár révén érzéki szinten 
átélhető – sugallják ezek a múzeu-
mok. Zömmel XX. századi témák-
ról lévén szó, a személyes emlékezet 
vagy a családon belül hagyományo-
zódó, egy-két generációra visszanyú-
ló, még élő emlékátadás ezt a célt ké-
zenfekvővé is teszi.

Amennyiben sikerül a kiállítás-
nak bevonnia a látogatót, úgy ka-
tarzis kiváltására törekedhet. A be-
fogadó megtapasztalja a történelmi 
fordulópont feszültségét, a személyes 
vagy kollektív emlék átdolgozhatóvá 
lesz: e „terápiás” múzeumi modell-
ben enyhül a feszültsége, más meg-
világítást kap, vagy éppen új vonat-
kozásai nyomán nagyobb fontosságra 
tesz szert. Ez a múzeumi szerep cso-
portos katarzisra, kollektív pszicho-
terápiára törekvő színházként, per-
formatív közösségi emléktérként is 
értelmezhető.

A múzeumpedagógia és a művé-
szetközvetítés módszereinek terje-
désével ezeken a kiállításokon egy-
re gyakoribb a csoportos látogatás. 
Módszerük interaktív: a látogatók kö-
zös cselekvéssorára, élményére épít, 
nem csupán a vezető által elmondott 
ismeretek passzív, egyéni meghallga-
tására. A digitális technológiák előse-
gítik a kiállítási élmények közös átélé-
sét, sőt már a közös előkészítésüket, 
majd az utólagos közös feldolgozásu-
kat, megosztásukat is.

A kiállítási tétel és a befogadó, il-
letve a befogadók csoportjai közötti 
kapcsolat esztétikai jellegűnek is fel-
fogható. Ahogy a műalkotás aurájá-
ba vonja befogadóját, és érzéki, érzel-
mi, intellektuális ingerek révén úgy 
gyakorol rá összetett hatást, hogy ak-
tivizálja, a mű megélésébe, értelme-
zésébe, jelentéseinek kibontakozta-
tásába integrálja a recipienst, úgy lesz 
itt a kiállítás adott egysége inkább 
híd az időutazást facilitáló informá-
ció- és ingeregyüttes a mai látogató és 
a múltbéli helyzet között. Nem vélet-
len, hogy a tárlatrendezés ma jelentős 
részben művészek, építészek, továb-
bá más kreatív alkotók bevonásával 
zajlik, és nem előre elkészített tudo-
mányos anyagok illusztrálásának, vi-
zuális formába öntésének tekinthető, 
hanem kooperációnak, ahol „tartal-
mi” megállapítások és „formai” meg-
testesüléseik kölcsönösen hatnak 
egymásra, és gyakran nem is választ-
hatók ketté.

A múltfeldolgozás rokon terepei kö-
zül utolsó párhuzamként az emlék-
műveket említem meg. Ezek alapvető 
funkciója, hogy ne hagyjanak feledés-

be merülni egy múltbéli eseményt. 
Mivel a múltbéli pont és a mindenko-
ri jelen közötti időszakadék egyre nő, 
valamint a jelen mindig más perspek-
tívából tekint a múltra, a maradandó 
érvényű emlékműnek komplex szel-
lemi, érzelmi és érzéki hatásokat kell 
indukálnia, hogy befogadóiban újra 
meg újra elérje jelen és múlt áthida-
lását. Az átélésalapú kiállítási modell 
merít ebből a hatásból: több síkon, 
erős üzenetekkel kíván emlékeztet-
ni, a múltbéli szituációkat minél több 
szálon a jelen befogadóihoz kapcsol-
ni. Főleg ezt a kötődést kívánja bizto-
sítani: a látogatóból az „ez az én tör-
ténelmem is” azonosulását kiváltani.

Kiállítási üzenetek

Mivel az efféle elköteleződést nem tu-
dományos érvekkel, kognitív eszkö-
zökkel, hanem érzelmi alapon lehet 
elérni, ezért az ilyen kiállítások álta-
lános receptje a személyes perspektí-
va, az egyéni élethelyzetek kiemelé-
se, amelyek a mai látogató értékeihez, 
dilemmáihoz, érzelmeihez szólnak. 
A történettudomány már jó ideje al-
kalmazza a „felülről” közelítés, a tár-
sadalmi elitek, a döntéshozók, a nagy 
események mellett vagy helyett a „bé-
kaperspektíva” – az egyén, a minden-
napi élet dokumentumai – felőli ku-
tatást, múltfeltárást. Ma az új típusú 
múzeumok is döntő mértékben tá-
maszkodnak ilyen anyagokra és sze-
mélyes megjelenítésükre.

Ez párhuzamos azzal a folyamattal, 
amelyben a múzeumok célközönsége 
is bővül: egyre újabb és egyre kevés-
bé felső társadalmi pozíciójú csopor-
tok felé nyitnak, elfordulnak „az elit 
múltjának megjelenítése az elit szá-
mára” modelltől „a szélesebb társa-
dalom történetének rekonstrukciója 
a mai befogadók szélesebb köre szá-
mára” küldetés irányába. Ezen a több 
évtizede tartó hangsúlyeltolódáson 
belül az új múzeumok egyre több 
elemet alkalmaznak a hétköznapi és 
az individuális élet szintjéről, hogy 
ezzel a látogatót személyes, egyéni 
voltában szólítsák meg.

A személyes viszonyulás meg-
erősítése, az érzelmi síkon törté-
nő megszólítás mellett az „én tör-
ténelmem” üzenetet erősíti az is, 
ahogy a kontemplatív típusú kiállí-
tások egyre inkább performatív jel-
legűvé alakulnak. Részben ez is ál-
talános tendencia: hagyományosan 
a tudományos autoritás pozíciójából 
ismereteket közlő múzeummal szem-
ben passzív, okulásra intett látogató 
állt, míg ma egyre gyakrabban van 
szó egyenrangú partnerekről. Az új 
múzeumok ezért tudatosan alkal-
mazott participációs módszerekkel 
fejlesztik gyűjteményüket és közön-
ségbázisukat. Úgy hozzák létre a ki-
állítást, hogy csoportos feladatok és 

vezetések révén ebben a folyamat-
ban minél többen vegyenek részt, s 
ezzel is az azonosulás, az „én ügyem, 
én múzeumom” elköteleződés szilár-
duljon meg.

Az intézmények többségében a 
múlt megél(tet)ésének a jelenre – 
vagy akár a jövőre is – irányuló célja 
van. A kiállítások egyik fő intenciója 
a látogató tudatának, értékrendjének 
befolyásolása, jövendő cselekvési 
szándékainak formálása. Ne csupán 
szorosabban kötődjön a múlt emlék-
szeleteihez, és szerezzen ezekről ösz-
szetett ismereteket, hanem a felme-
rült társadalmi kérdésekből, erkölcsi 
dilemmákból merítsen muníciót a sa-
ját életére, végső soron a jövő alakí-
tására nézve is. Ez a múzeum intéz-
ményének funkcionalista felfogása. 
A tudományos kutatás, a szakmai fel-
dolgozás eredményei és ezek vizuá-
lis, digitális, sokféle érzéki bemu-
tatása pragmatikus ideállal szolgál 
e rendszerben: azért emlékezünk, 
hogy a jövőben másként éljünk.

Ebben a megközelítésben a múze-
um tanulóhelyként is felfogható, bár 
nem elsősorban a tudásátadás, ha-
nem a morális nevelődés értelmében. 
A fenntartó (túlnyomórészt az állam) 
valójában eszköz szintjén időgép-
ként, a cél tekintetében pedig társa-
dalomformáló felületként kezeli, tá-
mogatja, fejleszti az intézményeket, 
hogy azok az állampolgár értékrendi 
pallérozódását egyengessék. A hang-
súlyt itt nem az adott állam politikai 
üzeneteire helyezem, tévedésnek tar-
tom ezt a múzeumi modellt – leegy-
szerűsítve – „nacionalista emlékezet-
gyárnak” elkönyvelni, hiszen éppen 
a lengyel intézményfejlesztési prog-
ram egyik deklarált célja, hogy kül-
földieknek is másként prezentálják 
a történelmet. Állampolgár helyett 
a világpolgár neveléséről, erkölcsi 
kérdésekben történő állásfoglalásá-
nak befolyásolásáról is lehet beszélni; 
a lényeg a jövőorientáltság, a társada-
lomalakító misszió. Az ilyen múze-
um nem semleges tér, a tudományos 
eredmények megjelenítésének nyil-
vános és pártatlan felülete, hanem 
aktív ágens. Feladata a látogató ak-
tivitásra késztetése: eszközszinten 
a kiállítás részvételen alapuló befoga-
dása, célszinten ebből gyakorlati kö-
vetkeztetések levonása a saját egyéni 
és közösségi életére, értékválasztás.

Ez a múzeumtípus úgy reprezen-
tálja a történelem adott pontját, fo-
lyamatát, hogy ne csupán az arra vo-
natkozó hazai és külföldi percepció 
változzon meg, hanem ennek nyo-
mán hasonló, jövőbeli dilemmákat 
másként kezeljen a befogadók kollek-
tív tudata. Ezért húztam alá a gdans-
ki Centrum Solidarnosci esetében, 
hogy az állandó kiállítás – kissé sar-
kítva – szinte csak ürügyként, apro-
póként dolgozza fel a nagybetűs Szoli-

daritás történetét, hogy ezzel inkább 
a kisbetűs köznév jelentőségét suly-
kolja a befogadónak.

Ambiciózus célok

Mivel ezek a múzeumok a múlt vak-
foltjait helyezik előtérbe, jóvátételi 
jellegűnek minősíthetők. Kompen-
zációs szándékkal hozták őket lét-
re, hogy új információkkal, más meg-
jelenítési módokkal ellensúlyozzák 
az adott történelmi kérdés eddig egy-
oldalú képviseletét. Ha a bemutatott 
történelmi korszakukon túl a múzeu-
mok értékalapú programját is szem-
ügyre vesszük, a múlt átértékelésén 
túl céljuk az identitásképzés is.

Az állampolgári identitás alakítá-
sának az eddig kiemelt momentu-
mok – a mimetikus színházi helyzet, 
a távolságtartó, intellektuális viszo-
nyulás helyett az érzelmi bevonás, 
a kon templatív befogadói viselkedést 
felváltó performatív és participatív lá-
togatói minta, a személyes és hétköz-
napi perspektíva, végül a számos ér-
zékre ható összművészeti jelleg és 
a metaforaalapú rendezés – mellett 
a szakmai ismeretátadás is elenged-
hetetlen része. Az efféle rendezést 
az a megfontolás mozgatja, hogy a lá-
togató tanulási motiváltságát érzelmi 
és érzéki hatások révén eredménye-
sebben lehet felkelteni és fenntarta-
ni, mint a tudományos racionalitás 
hagyományosan adatközlő – és azt 
csak a szükséges mértékben tárgyak-
kal illusztráló – modelljében. Ha a tár-
lat eléri a befogadó bevonódását, akkor 
a szokásosnál több verbális információ 
is közvetíthető.

Erre alkalmas partnerek a digitális 
eszközök: nem szükséges hosszú fel-

iratokat, szövegtáblákat kifüggesz-
teni, hanem online felületeken nagy 
mennyiségű, de fakultatív, egyénileg 
adagolható háttéranyag kínálható fel. 
E kiállítási típus látogatói összességé-
ben hosszabb ideig maradnak a tárla-
ton, és annak szövegközlő, kevésbé 
látványos egységeiben is, mint a ha-
gyományos modell esetén. Sok a visz-
szatérő vendég, akit vonz az élmény, 
és egyúttal a rétegenként, egyre mé-
lyebben feldolgozható információtö-
meg. Mindez összekapcsolható a mú-
zeumi kiadványok felhasználásával 
is, hiszen az a látogató, aki sajátjaként 
élte meg a tárlat tematikáját, motivált 
lesz arról még többet olvasni. Ezért ez 
a kiállítási forma oktatási jellegűként 
ugyancsak felfogható, ahol a három 
döntő komponens – kvázi-színházi 
élmény, értékrendi-közéleti nevelés, 
tudásátadás új digitális eszközökkel 
– a megszokott múzeumi helyzetnél 
komplexebb módon fonódik össze.

Az aktív, átélésalapú múzeumi 
modell a laboratóriumi szerepet am-
bicionálja: nem tükre, hanem alakí-
tója, lényegi befolyásolója az emlé-
kezetnek. Ezt az erőt használja fel 
üzeneteinek közvetítésére a fenntar-
tó, ezért támogatja ezeket az intéz-
ményeket az állam – különösen egy 
olyan kelet-európai országban, ame-
lyik globális szinten kívánja magát 
újrapozicionálni. S bár a művésze-
ti múzeumok az eredeti műalkotá-
sok bemutatása révén eltérnek ettől 
az irányzattól, a kánonból kimaradt 
folyamatok, trendek beemelésének 
és a társadalmi kontextus érzékelte-
tésének szándéka ezeket is a változ-
tatás felé tereli.

éBli GáBor

A cikket vitaindítónak szánjuk – a szerk. 
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Interjú

Beszélgetés Hans Knoll-lal

Harminc éve a budapesti színtéren
Négy évvel bécsi galériájának in-
dulása után, immár három évti-
zede nyitotta meg Budapest első 
kortárs kereskedelmi kiállítóhe-
lyét, a Knoll Galériát Hans Knoll 
– ezek mindkét fővárosban ma 
is sikeresen működnek. Knoll 
az első években Valkó Margit-
tal dolgozott Budapesten, jelen-
leg pedig Pilinger Erzsébet vezeti 
a helyet. A 30. évforduló alkalmá-
ból novemberben összegző kiál-
lítás nyílik, amely visszatekint 
az elmúlt évek jelentős esemé-
nyeire. A galéria számos olyan 
projektet szervezett működése 
során, amely a hazai művészeti 
színtér fejlődését célozta, köze-
lítve egymáshoz a művészeket, 
a teoretikusokat, a szakmai dön-
téshozókat és a szélesebb közön-
séget. A tárlat elsősorban ezekre 
a múltbéli projektekre fókuszál. 
Az  év forduló kapcsán Hans 
Knoll-lal beszélgettünk.

– Harmincéves a Knoll Galéria, 
ez a kerek évforduló alkalmat nyújt 
a visszatekintésre, az összegzésre. 
Ezt meg is teszik, az eredményeket 
pedig egy kiállítás formájában oszt-
ják meg a szélesebb közönséggel. 
Gondolom, a kezdeti idők – a nyolc-
vanas évek vége, a kilencvenes évek 
eleje – is helyet kapnak a tárlat anya-
gában, az a korszak, amikor Buda-
pesten még nem volt piacuk a keres-
kedelmi galériáknak. Hogyan látott 
munkához egy ilyen terepen?

– Létezett piac, de valóban telje-
sen más összetételű volt, mint a mai. 
Az első budapesti kiállítást 1989-ben 
rendeztem Joseph Kosuth munkái-
ból. Egy emblematikus művésszel 
szerettem volna indulni, aki ké-
pes rávilágítani arra, hogy a hatva-
nas évek periódusa milyen jelentős 
volt a kelet-európai és a magyar mű-
vészet szempontjából. Olyan idő-
szakról van szó, amikor az abszt-
rakt és a konceptuális művészeten 
keresztül az innen érkező alkotók 
is kapcsolódni tudtak a nyugati ten-
denciákhoz. Szerettem volna tehát 
visszanyúlni a konceptuális művé-
szet gyökereihez, és rámutatni a Ke-
let és a Nyugat közti összefüggések-
re. Tisztában voltam azzal, hogy 
nincs aktív művészeti piac, ezért Ko-
suth nyomatai ból válogattunk a tár-
latra, mert ez a műfaj könnyebben 
értékesíthető volt az adott körülmé-
nyek között. Mivel az volt a célom, 
hogy minél többen tapasztalhassák 
meg, milyen műtárgyat birtokolni, 
olyan árakat kellett meghatározni, 
amelyek a magyarországi közönség 
számára is elérhetők voltak. Bár már 
többször elmeséltem, de röviden 
összefoglalom, hogy miként gondol-
kodtunk akkor az árképzésről: min-
den egyes munkát az adott vásárló 
pénznemében ezer egységért értéke-
sítettem, és ehhez ellenőriztem a ve-
vők útlevelét. Ez a projektünk elindí-
tott egyfajta mozgást az – akkor még 
nem igazán létező – piacon. Sokan 
jöttek el a kiállításra, és sokan vá-
sároltak, de meggyőződésem, hogy 
a legtöbben nem voltak tisztában az-
zal, mit is vesznek.

– Kik voltak a vásárlói? Milyen kö-
zeget ért el egy akkor – ezek szerint 
– ismeretlen tevékenységgel?

– Sokukat nem ismertem, de biztos 
vagyok benne, hogy a legtöbb vevőm 

a művészek közül került ki. Az első 
tárlat során, de a későbbiekben is – 
amikor nagyon kedvező árért kínál-
tunk nemzetközileg is jegyzett mun-
kákat – ők ismerték fel elsőként, és 
értették meg leghamarabb, hogy mit 
is csinálunk. 

– Mielőtt a művészek reakciójára 
kitérnénk, kérem, mondja el, hogy 
Bécs után miért Budapesten nyitott 
galériát.

– Akkoriban Magyarország volt 
a legnyitottabb ország a keleti blokk-
ban. Ugyanezt Kelet-Európában más-
hol nem lehetett volna véghezvinni. 
Akkortájt senki sem számított a vál-
tozásra, de visszatekintve mégis azt 
kell mondanom, hogy itt benne volt 
annak a lehetősége a levegőben. Prá-
gában például egyértelmű volt, hogy 
aki a múzeumok és egyéb kulturá-
lis intézetek élén állt, a párthoz tar-
tozott. A szakmai munkát termé-
szetesen nem az említett vezetők 
végezték – a szakemberek gyakorla-
tilag név nélkül, a háttérből hatottak 
az adott intézmény működésére. Ők 
nagyrészt nyitott szemléletű embe-
rek voltak, többen nyugati kapcsola-
tokkal is rendelkeztek. De az, hogy 
kortárs kereskedelmi galériát nyis-
son az ember, egyedül Budapesten 
volt elképzelhető. Igaz, a nyugati ba-
rátaim azt mondták, őrült vagyok, 
hogy egy szocialista országban ter-
vezek galériát nyitni. Azt vizionál-
ták, hogy mindent el fogok veszíte-
ni, és hamarosan börtönben találom 
magam. Én azonban nem hallgat-
tam rájuk. Hadd tegyem hozzá, hogy 
a nyolcvanas évek végén a nyugati 
művészeti színtéren is változások 
mentek végbe – képlékeny idők jár-
ták akkor. Én pedig szívesen ismer-
kedtem a szomszédos keleti orszá-
gok művészeti színterével, magyar 
és cseh művészek munkáiból ren-
deztem csoportos kiállításokat.

– Ezeket, ugye, a bécsi galériájá-
ban szervezte?

– Igen, azt azonban fontos tudni, 
hogy kelet-európai művészek mun-
káit Nyugatra szállítani és ott kiállí-
tani nagyon bonyolult folyamat volt 
akkoriban. Hivatalosan banki garan-
ciát kellett vállalni a művek kiszállí-
tásáért, illetve a minisztérium vagy 
a nemzeti galéria egyik munkatár-
sának kíséretével lehetett mindezt 
lebonyolítani. Én azonban nem en-
gedhettem meg magamnak ilyen jel-
legű anyagi ráfordítást, ezért alterna-
tív megoldásokkal éltem. Volt, hogy 
a táskámban szállítottam a munká-
kat, mert a kiállításokat mindenkép-
pen szerettem volna megrendezni.

– Mindez hogyan változott 1989 
után?

– A rendszerváltás nagy fordu-
latot hozott Budapesten és Bécs-
ben is. A galéria szinte összeomlott, 
mert nem voltunk felkészülve ek-
kora változásra. Mi voltunk ugyan-
is azok, akiknek valós rálátásunk 
volt a kelet-európai színtér műkö-
désére. Így amikor megindult az ak-
tív kommunikáció Nyugat és Kelet 
között, a nyugati szakemberek a mi 
támogatásunkat kérték annak meg-
ismeréséhez. Mivel a kelet-európai 
színtér jelentős pozícióit nem a meg-
felelő személyek töltötték be – ami-
vel sajnos ma is sok helyen találko-
zunk –, az intézmények nem voltak 
felkészülve a nyugati nyitásra. Nem 
rendelkeztek olyan tudással és infra-

struktúrával, ami kiszolgálhatta vol-
na a nyugati szakemberek igényeit. 
Mivel a nyugatiak hozzánk fordul-
tak, mi képeztünk hidat a két terü-
let, Nyugat és Kelet művészeti szín-
tere között. Olyan szakembereknek 
adtam tanácsot, mint Kasper König 
vagy Harald Szeemann. Szakmai-
lag mindez szenzációs volt, financiá-
lisan azonban nagyon megterhelte 
a galériát, és annak strukturális mű-
ködését is megbolygatta. Több em-
bert is foglalkoztatnom kellett azért, 
hogy a nyugati kurátorokat, múze-
umigazgatókat és szakírókat meg-
ismertessem a kelet-európai színtér 
művészeivel. A nyugati mintához 
szokott szakemberek esetében fel 
sem merült, hogy ezt a szolgáltatást 
honorálják, hiszen Nyugaton a jelen-
tős intézmények várták, fogadták és 
kiszolgálták őket. Számomra ez kihí-
vást jelentett, de mindenre volt meg-
oldás. Volt, amikor öt nap alatt négy 
fővárosban adtam tanácsot. Hogy 
időt spóroljak, éjszaka utaztam, vo-
nattal. Mivel a különböző nemze-
tiségű vasúti kocsikban eltérő ár-
képzésű helyeket lehetett foglalni, 
többféle valutával is rendelkeztem. 
Bár a komfortfokozat is változott, ál-
talában a legolcsóbb román kocsikat 
választottam. Ez is egyfajta megoldás 
volt a nehezebb időszakok átvészelé-
sére.

– Térjünk vissza a korábban em-
lített művészekre. Az ő szemszö-
gükből is izgalmas lehetett, hogy 
a rendszerváltás idején kereskedel-
mi galéria nyílt Budapesten. Ön mi-
lyennek látta a reakciójukat?

– Az együttműködések kialakítá-
sa során szigorú menetrendet követ-
tem, hiszen tudtam, hogy nagy jelen-
tősége lesz annak, kikkel dolgozom 
együtt, illetve részemről is nagy fele-
lősség ez velük szemben. Az akkor jó 
pozíciókban lévő, úgynevezett hiva-
talos művészek helyett inkább azok-
ra az alkotókra koncentráltam, akik 
nehezen jutottak bemutatkozási fe-
lülethez. Összességében azt mond-
hatom, hogy az alkotók nagy elvá-
rásokat támasztottak irányomban, 
és nagyon sokan szerettek volna ve-
lem dolgozni. Ennek egyebek mellett 
az volt az oka, hogy a legtöbbek ta-
pasztalata szerint nehéz élő, jól mű-
ködő nyugati kapcsolatokat önerő-
ből kialakítani, rám pedig egyfajta 
kapuőrként tekintettek. Ezt sokan 
még ma is így gondolják. 

– A művészekkel való kapcsolatra 
kitér a harmincéves évforduló alkal-
mából novemberben nyíló kiállítás 
is. A galéria sokat tett nemcsak ön-
maga és a művészek, hanem a művé-
szek és az intézmények, a vásárlók, 

a gyűjtők, illetve a szélesebb közön-
ség közti kapcsolat építéséért. Több, 
ez irányú projektjük is volt. Melyeket 
tartja a legjelentősebbeknek?

– Mivel láttam, hogy a művészek 
és a publikum – és itt a szakmai szín-
térre és a szélesebb értelemben vett 
közönségre is gondolok – milyen tá-
vol áll egymástól, olyan programo-
kat szerveztem, amelyek segítettek 
leküzdeni ezt a távolságot. Az egyik 
első ilyen jellegű eseménysoroza-
tunk a Fehér zászlók elnevezésű ak-
ció volt, amit 1996-ban rendeztünk. 
A fehér zászló a nyitottságot szim-
bolizálta. A projekt lényege ugyan-
is az volt, hogy a művészeket arra 
kértük, nyissák ki műtermüket, és 
mutassák be munkásságukat a nyil-
vánosság számára. Fontos kiemel-
ni, hogy ez kétirányú megmozdulás 
volt: ugyanis nemcsak a közönség-
nek volt igénye arra, hogy jobban 
megismerje a  kortárs művésze-
tet, hanem a művészeknek is nagy 
szükségük volt a potenciális közön-
ség megszólítására, hogy megtalál-
ják az utat az intézményrendszer és 
a vásárlói közeg felé. Ezt a munkát 
anyagilag is támogattuk, ám csak 
abban az esetben, ha a művész va-
lóban aktívan részt vett a projekt-
ben. A Fehér zászlóknak nagy si-
kere volt, sok olyan látogatója volt 
a műtermeknek, aki korábban nem 
járt ilyen helyen. Az akció komoly 
médiavisszhangot kapott, és a nem-
zetközi színtéren is aktivitást vál-
tott ki, tehát a külföldi közönséget is 
sikerült megmozgatnunk. Beleegye-
zésünkkel a projektet később Orosz-
ország több nagyvárosa és Ausztria 
is átvette, majd Magyarországon 
a Petrányi Zsolt vezette Műcsarnok 
a mi közreműködésünkkel megis-
mételte. 

– Hasonlóan hangsúlyos esemény 
volt, amikor jelentős vásárlóikat, 
gyűjtőiket műtárgyakkal ajándékoz-
ták meg. 

– A húszéves fennállásunk alkal-
mából szervezett projektben azok-
nak a gyűjtőinknek fejeztük ki így 
a megbecsülésünket, akik igazán 
a bizalmukba fogadtak bennünket, 
és jó ideje építették velünk kollekció-
jukat. Olyan műtárgyakkal ajándé-
koztuk meg őket, amelyek némileg 
kilógtak az anyagukból. Ezzel igye-
keztük a figyelmüket a megszokottól 
eltérő irányba terelni. Több gyűjtő-
re sikerült hatást gyakorolnunk: volt, 
aki új területek felé nyitott, de olyan-
ról is tudunk, aki a nemzetközi szín-
térre is kilépett. Hadd említsem még 
meg a Détente elnevezésű kiállítá-
sunkat, amelyet Christine Königgel 
közösen szerveztem. Megkérdez-

tünk öt cseh művészt (minden gene-
rációból válogatva) arról, hogy azok 
közül a nyugat-európai alkotók kö-
zül, akikkel már szerepeltek közös 
kiállításon, kivel állítanának ki ismét 
szívesen. Fontos kikötés volt, hogy 
a megnevezett művésszel valami-
lyen rokonságot is érezzen az adott 
cseh alkotó, mert többek közt az volt 
a célunk, hogy megmutassuk, ezek 
a művészek mind a modernizmus-
ból táplálkoznak. A párok kialaku-
lása után megszerveztük a tárlatot, 
amit később utaztattunk is. Olyan 
párok jöttek létre, mint Rudolf Fila 
és Arnulf Rainer, Milan Knizák és 
Tony Cragg, Stanislav Kolíbal és Da-
vid Rabinowitch, Adriena Simotová 
és Nancy Spero, Jirí Valoch pedig Jo-
seph Kosuthot hívta meg. Az utóbbi 
párral kapcsolatban van egy érdekes 
emlékem. Kosuth minden kiállítás 
szervezésekor igényt tartott a legje-
lentősebb falfelületekre, a prágai tár-
lat során azonban Jirínek biztosítot-
tunk lehetőséget arra, hogy először 
ő válasszon magának kiállítási te-
ret. Ő egy igazán szerény, visszahú-
zódó művész, aki bár unszolásomra 
kiválasztotta a legnagyobb termet, 
de azon belül a legkisebb, legeldu-
gottabb falfelületeket kérte. Elő-
ször azt hittem, csak a bolondját já-
ratja velem, de aztán megértettem, 
hogy ez egyfajta cseh humor, egyfaj-
ta irónia. Tovább bonyolította a hely-
zetet, hogy mivel sem a megnyitón, 
sem a kiadott szövegekben nem re-
flektáltunk a falfelületek felosztásá-
nak okára, a szakmából több helyről 
is azt hallottam vissza, hogy milyen 
tipikus, hogy a nyugati művész kapja 
a jelentős felületeket, míg a szegény 
hazai csak a sarokban rakhatja le 
a munkáit. Ez viszont arra világít rá, 
hogy a teoretikusok maguk is részt 
vesznek ennek a narratívának a ki-
alakításában és a megerősítésében.

– A jelenre tekintve: ma mire fóku-
szál a galéria?

– Ma már elsősorban a művésze-
ink karrierjének építésére koncent-
rálunk. Többekkel dolgozunk a ki-
lencvenes évek óta, akiknek komoly 
fejlődés látható a munkásságában. 
Többen kerültek be múzeumok gyűj-
teményébe és privát kollekciókba is, 
illetve kaptak művészeti díjakat. 
Azon dolgozunk, hogy ez a lendület 
megmaradjon. A Gallery Weekend 
Budapest koncepcióján, illetve a kö-
zép-kelet-európai műgyűjtés történe-
tét feltáró EEC-projektünk megvaló-
sításán is folyamatosan dolgozunk.

– Mik a tervei a következő har-
minc évre?

– Ez elég hosszú idő, de ha a kö-
vetkező évek terveire gondolok, meg 
kell említenem, hogy célunk kibő-
víteni, átszerkeszteni és újra kiadni 
A második nyilvánosság című, 2002-
ben megjelent tanulmánykötetün-
ket. Ebbe a már meglévő – a hatva-
nas–nyolcvanas évek magyarországi 
művészetét vizsgáló – tanulmányok 
mellé szeretnénk beemelni az elmúlt 
húsz év eseményeit taglaló szövege-
ket, illetve a korábban írt tanulmá-
nyokat is szeretnénk felülvizsgálni, 
hiszen ma már sok mindent másként 
látunk, mint a szövegek születésé-
nek idején. Bízom benne, hogy ezt 
sikerül megvalósítanunk, mert ke-
vés az ilyen jellegű, magyar nyelvű 
irodalom.

molnár zsuzsanna

Hans Knoll a galéria fennállásának 20. évfordulójára szervezett A második nyilvánosság 
után című szimpóziumon 2009 októberében
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Nonprofit

A MŰTŐ művészeti platform és kol-
lektíva, valamint az 1111 Galéria idén 
nyáron kezdte meg szoros együtt-
működését, felismerve, hogy nem-
csak célkitűzéseik és munkamód-
szereik állnak közel egymáshoz, 
de támogatni és erősíteni is képe-
sek egymást. A kapcsolódás gyakor-
lati oldalát a MŰTŐ költözési kény-
szere idézte elő: korábbi helyszínén, 
a Hein rich-udvarban ugyanis tulajdo-
noscsere zajlott le. Ezzel egy időben 
az 1111 társat keresett a kiállítóhely 
üzemeltetéséhez, így folyamatosan fi-
gyelték a hozzájuk hasonló mentali-
tású csoportok működését. A két hely 
közötti művészi-tartalmi kapcsolatot 
a működésről kialakított elképzelés 
erősíti. Tapasztalataik szerint ugyan-
is az egyetemről kikerülve nem elég 
jó művésznek lenni, a pályán mara-
dáshoz az is elengedhetetlen, hogy 
a fiatalok szakmai útjuk egyengeté-
sét se hagyják figyelmen kívül. Ám 
a jelek szerint a kezdeti megpróbálta-
tások miatt sokan válnak pályaelha-
gyóvá. Ezért a két hely elhivatottan 
törekszik arra, hogy olyan művészek-
kel dolgozzon együtt, akik az alkotá-
son túl a színtéren történő boldogu-
lásra is kellő energiát fordítanak. 

A MŰTŐ számára már a 2016-os 
indulás megmutatta, milyen nehéz-
ségekkel jár egy független, nonprofit 
project room létrehozása. A helyet 
hét fiatal képzőművész hozta létre, 
arra reagálva, hogy Budapesten nincs 
elegendő bemutatkozási lehetőség 

a fiatal, kísérletező szellemű alkotók 
számára. A tagok létszáma az évek so-
rán többször változott. Jelenleg nyolc 
képzőművész és két kurátor formáló-
ja a kollektívának: Agg Lili, Balázs Ni-
kolett, Barta Bence, Fischer Ron, Kál-
lai Kata, Kókai Zsófia, Molnár Ráhel 
Anna, Pálhegyi Flóra, Romhány Ve-
ronika és Teplán Nóra. A MŰTŐ-t 
tagdíjakból és törekvéseik szerint pá-
lyázatokból, illetve a működtetésbe 
fektetett munkájukkal tartják fenn. 
Teszik ezt nagy sikerrel, hasonló 
szemléletű külföldi galériákkal való 
aktív kapcsolat kialakításával. Tavasz-
szal a Los Angeles-i Durden and Ray 
galériával közösen szerveztek cse-
rekiállítást, ősszel pedig a pozsonyi 
HotDockban és a kolozsvári Lateral 
ArtSpace-ben állítanak ki, majd a bu-

dapesti project roomban látják ven-
dégül az ottani művészeket. Céljuk 
nem kizárólag teret adni másoknak, 
hanem együtt dolgozni és ezáltal 
együtt gondolkodni, illetve tapasz-
talatot cserélni más kultúrák művé-
szeivel és művészeti szakembereivel. 
Ennek okán, illetve mert folyamato-
san többen keresnek náluk kiállítási 
lehetőséget, mint ahány tárlatnak fe-
lületet tudnak nyújtani, idén először 
pályázatot írtak ki művészek és ku-
rátorok számára. Nem kizárólag kép-
zőművészek jelentkezését várták, 
a társművészetek alkotóinak is rend-
szeresen biztosítanak bemutatkozási 
lehetőséget. 

Az 1111 Galéria a Mátyási Péter 
és Ongjerth Dániel által működte-
tett Bartók-negyed kiállítóhelye. Sa-

ját megfogalmazásuk szerint „a galé-
ria egy olyan közösség létrehozását 
tűzte ki célul, mely aktív, tisztában 
van a helyi értékekkel, de nemzet-
közi szinten helyezi el a munkássá-
gát. A galéria így segíti egy öntevé-
keny, nyitott, folyamatosan bővülő, 
a művészet és a tudományok között 
átjárást biztosító, sokszínű közös-
ség létrejöttét.” Ennek megfelelő-
en többször adták át a galériateret 
más művészeknek, hogy azok lét-
rehozhassák projektjüket, megren-
dezhessék saját kiállításukat. Em-
ber Sári és Bruno Baptistelli egykori 
Change-Change-es munkái jelentek 
meg itt, illetve a Lakner Antal által 
inkubált Téreltérítés Munkacsoport 
ugyancsak a Kende utcai kiállító-
térben valósíthatta meg koncepci-

óit; de az OFF-Biennále által szer-
vezett programokat is fogadott már 
be a galéria. A MŰTŐ-höz hasonló-
an az 1111 is ápol külföldi, elsősor-
ban berlini kapcsolatokat: idén Kim 
Corbisier alkotásaiból rendeznek ki-
állítást a német fővárosban. A Bar-
tók-negyedet illetően fontos megem-
líteni a Lágymányoson létrehozott 
műteremhálózatot. A környék üres, 
kihasználatlan szuterénjeit és pin-
cehelyiségeit hasznosítják, új mű-
vészeti produkciós teret hozva létre 
a XI. kerületben. Ez a tevékenység – 
a galéria működtetése és egyéb ke-
rületi programok szervezése mellett 
– nagyban támogatja a kortárs mű-
vészet kulturális integrációját.

A MŰTŐ és az 1111 a tervek szerint 
kétheti rendszerességgel felváltva 
használja majd a Kende utca 1. szám 
alatti kiállítóhelyet. A nyári felújítást 
követően a Köz.kemp alkotótábor ki-
állításával nyitott a project room, ezt 
Pólya Zsombor tárlata követte. Októ-
berben az UH Fest programjai között 
Robert Curvengen hanginstallációjá-
nak ad helyet a galéria, október utol-
só hetében pedig a kolozsvári Lateral 
Galéria cserekiállítása, valamint Mi-
roslav Toth, a MŰTŐ Visegrad Fund 
által támogatott rezidensének elő-
adása várható. 

A gazdag programkínálat megszer-
vezése és a hely működtetése – legyen 
szó MŰTŐ-s vagy 1111-es kiállításról 
– számos váratlan helyzet elé állítja 
a kollektívák tagjait. Az ilyen hely-
zetekkel azonban érdemes szembe-
sülni és megküzdeni annak, aki he-
lyet akar találni a színtéren, és meg is 
akar ott maradni – vallják a két szer-
veződés fiatal művészei.

m. zs.

Higgy magadban.
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A MŰTŐ és az 1111 Galéria együttműködése

Nem elég jó művésznek lenni

Műtő csoportos kiállítás, Lateral ArtSpace, 2019 Mondd azt, hogy 33 – Köz.kemp’19, 1111 Galéria, 2019
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Árverés

Az Auction Team Breker szeptem-
ber 21-én tartotta 151. régifényképe-
zőgép-árverését Kölnben. Uwe Breker 
csapata a 825 tétel összeállításánál 
már semmit sem bízott a véletlenre: 
hatalmas gyakorlatuknak köszönhe-
tően nemcsak a beadókat és a vevő-
ket ismerik, de saját lehetőségei ket is 
a reklámozás, a megrendezés és az el-
kelt tételek postázása terén.

Már az időzítéssel telibe találtak: 
négy nappal előzték meg a Doro-
theum műtárgy- és tudományosmű-
szer-árverését. Bécsben egyébként 
aukciójuk 430 tételének csak egy 
kis része (pontosan 25) kapcsolódott 
a fényképezéshez.

Ezúttal Kölnben igyekeztek biz-
tosra menni, és az anyagot nem tűz-
delték tele adatokkal nehezen alátá-
masztható, beígért szenzációkkal. 
A kiegyensúlyozott kínálat túlnyo-
mó többségénél még a kezdő érdek-
lődők is biztosra mehettek. A 27 tétel 
Rolleiflex, a 30 Zeiss Ikon és a 34 ob-
jektív eladása az elvárásoknak meg-
felelően történt. A 2,8-as fényerejű, 
Xenotar objektíves, Rolleiflex F-mo-
dell ugyan 800 euróról indult, de ve-
vőjének a licitek után 1200-at kellett 
fizetnie érte. (Minden árat a 25,94 
százaléknyi járulék nélkül köz-
lünk.) A Zeiss Ikon cégnél 1967-ben, 
Stuttgartban gyártott Contarex Su-
per típusú kisfilmes fényképezőgép-
hez 965 darab 2,8-as fényerejű 180 
mm-es objektívet készítettek Ober-
kochenben. A most aukcionált össze-

állítás (fekete gépváz, gyári marko-
lattal kiegészített objektív) 800 eurós 
kikiáltás után 900 euróig jutott.

Az anyag gerincét a 98 tételnyi Lei-
ca, a 60 sztereo- és az 55 favázas fény-
képezőgép adta. Ezek egy része több 
műtárgyat tartalmazó gyűjtőtétel 
volt, így a közölt adatok a tételszámra 
vonatkoznak, és jóval több fényképe-
zőgépet jelentenek.

Egyes vakut, diamásolót, univer-
zál keresőt és Visoflex tükörreflex-
házat is tartalmazott az a tétel, amely 
egy 1951-ben gyártott Leica II f köré 
gyűlt. A vevő a 240-es indulás után 
már 400 euróért hazavihette a maga 
korában jellegzetesnek mondható 
összeállítást. 

Ezúttal három, az 1940-es évek vé-
gén az Egyesült Államokban gyártott 
(View-Master, Tri-Vision, Coronet) 
kisfilmes sztereo-fényképezőgépet 

és egy hozzá való képnézőt lehetett 
a 120 eurós indítás után meglepően 
kedvező áron, 140-ért megszerezni.

Nemzetközi jelentőségükhöz ké-
pest Magyarországon méltatlanul ke-
vesen ismerik a XIX. század végén és 
a XX. század első évtizedeiben gyár-
tott, nagy képformátumú Sanderson 
fényképezőgépeket. Kölnben ezúttal 
egy impozáns darabra, egy trópusi 
tíkfából készített, 3 ¼ × 4 ¼ hüvelyk 
képméretű Hand-and-Stand Sander-
sonra lehetett licitálni. A készítők 
a gép homloklapjában lévő, szintén 
angol gyártmányú Beck objektívet 
egy amerikai Bausch & Lomb zárszer-
kezetbe illesztették. Az 1920-as évek 
elején forgalmazott eszköz 800 eurót 
is megért vevőjének.

A nem Leitz vagy Zeiss Ikon gyárt-
mányú kisfilmes fényképezőgépek 

közül – a szó szoros értelmében – 
kiemelkedett a ráillesztett tükör-
ref lex-keresős, japán gyártmányú 
Arco 35-ös. A ma már szokatlan fel-
építésűnek mondható tárgy 3400 
euróért kelt el.

Sok mai, elektronikus eszközt 
használó képkészítő már nem érti a 
száz évvel ezelőtti kamerák és tarto-
zékok felépítésükből adódó működé-
sét. Így például azt az egyszerű fizikai 
tényt sem, hogy a fényképező- és a ve-
títőgép kivitele azonos is lehet, műkö-
désük lényegét a fényforrás elhelyez-
kedése adja. Egy hátul, a film- vagy 
üveglemeztartó mögött lámpaházzal 
kiegészített, harmonika-kihuzatos 
fényképezőgépet vetítő- és nagyító-
gépnek egyaránt lehetett használni. 
Az ilyen, petróleumlámpával műkö-
dő, 60 centis kéményes, tekintélyes 
méretű, Angliában, az 1900-as évek 
legelején gyártott tétel ezúttal csak 
300 euróba került.

Bár a fényképezőgépek és a fény-
képek gyűjtői tábora markánsan el-
különül, Uwe Breker ezúttal a meg-
szokottnál jóval több, 65 régi fotós 
tétellel rukkolt elő. A fényképezés ta-
lálmányának közkinccsé tétele 180. 
évfordulóján kifejezetten sok dager-
rotípia megvásárlására nyílt mód. 
Az összesen 26 ilyen tétel között 
7-8 és 11 dagerrotípiát tartalmazó is 
akadt. A legnagyobb tétel 27 darab, 
1845 és 1855 között készített, ezüs-
tözött rézlemezből állt. A jelzett, is-
mert készítőjű ősfotók közül William 

Kilburn (1818–1891) és Antoine Clau-
det (1798–1896) 6 felvételéért itt csu-
pán 220 eurót kellett fizetni.

Az Auction Team Breker ezúttal is 
a mozgóképkészítés eszközeit hagyta 
a vételre felkínált tárgyegyüttes vé-
gére. A 42 tétel között több olyan is 
akadt, amely más árverezőházaknál 
általában nem vagy csak ritkán buk-
kan fel. Ilyennek mondhatjuk a mün-
cheni Arnold & Richter cég ARRI 
márkájú, kifejezetten hivatásos hasz-
nálatra szánt filmfelvevőit. Ezek kö-
zül egy három objektíves, 16 milli-
méteres filmmel működő példány 
1200 eurót is megért egy vásárlónak.

A hétórás, nyugodt hangulatú ár-
verés végén, amikor a 825. tételnél 
az utolsót koppant Karl Schoenefeld 
árverésvezető kalapácsa, a teremben 
ülők közül néhányan összenéztek. 
Arcukra mintha az lett volna írva: jó, 
jó, de még meddig?

feJér zolTán

2019. OKTÓBER 3-6.
MILLENÁRIS PARK 
BUDAPEST

NEMZETKÖZI 
KORTÁRS 

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
VÁSÁR

www.artmarketbudapest.hu

Auction Team Breker, Köln

Mozgalmas szezonnyitás 

Arco 35–1, 1952 körül

Enlarger Angliából, 1900 körül

Arriflex 16 St. Outfit, 1965 körül
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Art Fair – Könyv

A párizsi vásári naptár meghatározó 
hónapja a szeptember, ugyanis 1962 
óta ekkor rendezik meg a legkiemelke-
dőbb galériákat tömörítő La Biennale 
Paris-t – mely harmadik éve a neve el-
lenére éves rendszerességűvé vált.

Az elmúlt években a vásár minősé-
gének lassú hanyatlását figyelhettük 
meg, így az eseményt a szakma a szo-
kásosnál is nagyobb érdeklődéssel – 
és aggodalommal – várta. A francia 
műkereskedelmi piac az elmúlt 10-
15 évben hatalmas változáson ment 
és megy keresztül. Az egykor elis-
mert galeristák lassan kiöregednek, 
ahogyan bizonyos területek, például 
a középkori vagy XIX. századi bútor, 
a kárpitok, a XVIII. századi festészet 
gyűjtői is. Egyre nehezebb elsőosz-
tályú és ritka műtárgyakat találni, 
az ezzel foglalkozó szakértők köre is 
leszűkült. A vásárlók ízlése változik, 
egyre inkább a kortárs irányába moz-
dul, a nagy galeristák második gene-
rációs tagjai pedig csak ritkán kíván-
ják szüleik útját folytatni. 

A Biennale igencsak borsos négy-
zetméterára miatt (890 euró/nm, egy 
stand minimum 20 nm) egyre több 
meghatározó párizsi kereskedő dönt 
úgy, hogy inkább egy különleges kiál-
lítást rendez saját galériájában. Emel-
lett a szervezőknek valami oknál fog-
va a külföldi galeristákat sem sikerül 
idevonzaniuk: az idei vásár résztve-
vőinek kétharmada francia volt. Végül 
azt is meg kell említenünk, hogy a La 
Biennale-on egykor nagy számban ki-
állító luxusékszerházak, amelyek ko-
moly klientúrát vonzottak a Grand Pa-
lais üvegkupolája alá, ma már inkább 
júliusban mutatják be újdonságaikat, 
egy magánrendezvényen.

A vásárnak a fentiek miatt egyre 
nehezebb a dolga. A szervező SNA 
(Műkereskedők Nemzeti Szövetsé-
ge) kimondott célja a La Biennale imá  
zsának megfiatalítása, a kínálat vál-
tozatosabbá, aktuálisabbá tétele volt. 
Ennek jegyében alakították ki az „új 
tehetségek” szekciót, ahol tizenkét, 10 
évnél fiatalabb galéria kedvezményes 
áron kapott lehetőséget a bemutatko-
zásra (az egyenként 10 nm-es standok 
ára 10 ezer euró volt). A szekció ötlete 
mindenképp dicséretes, hiszen a „friss 
vér” műkereskedelmi berkekben na-
gyon is szükséges, ugyanakkor több 
kiállító egyértelműen nem felelt meg 
a magas kvalitás kritériumának. Az is 
nehezen magyarázható, hogy miért 
került például egy 2018-ban alakult 
modern és kortárs művészeti galéria 
a kiválasztottak közé. 

Az archeológia területén ezzel 
szemben két nagyszerű kiállítót vo-
nultatott fel a La Biennale: a görög-ró-
mai antikvitásokra specializálódott 
Gallery Cahn, és a közel-keleti régi-
ségekkel foglalkozó Galerie Kevorki-
an a maastrichti TEFAF-nak is részt-

vevője. Annie Kevorkian egy 1970 
és 1990 közt felépített magángyűjte-
mény kiváló „pedigrével” rendelkező 
darabjait mutatta be. Standja ékessége 
volt az a 24 centi magas, az időszámí-
tásunk előtti II. évezredben készült, 
hettita harcost ábrázoló, egykor Aimé 
Maeght galerista és kiadó tulajdoná-
ban állt bronzszobor, melyet 300 ezer 
euróért kínált. Mindenképp említést 
kell tennünk a genfi Phoenix Ancient 
Art galériáról is, mely a Nobel-díjas ge-
netikus, Walter Gilbert tekintélyes ar-
cheológiai gyűjteményéből mutatott 
be közel 300 darabot.

Különlegesség volt a párizsi Gale-
rie Fleury standján egy, a műkereske-
delmi piacon mindeddig ismeretlen 
Ossip Zadkine-alkotás. Az 1929-ben 
készült Oiseau (Madár) bronz- és 
polírozott-patinált rézszobra idáig 
az eredeti vevő családjának birtoká-
ban volt. A gyűjtőnek egyébként an-
nak idején Foujita, a Tokióban szü-
letett párizsi művész tanácsolta 
a vételt. A szobrász életmű-kataló-
gusában szerepel ugyan a szobor, de 
méret, valamint a tulajdonos megha-
tározása nélkül. Míg Zadkine legin-
kább kubista alkotásairól ismert, ez 
a piacon első alkalommal felbukkanó 
szobor a galerista Alexandre Fleury 
szerint mind forma, mind anyaghasz-
nálat tekintetében inkább Brancusi 
és Modigliani hatásáról tanúskodik.

A XVIII. századi bútorra szakoso-
dott galériák, melyek egykoron a La 
Biennale alappillérei voltak, Steinitz 
és Pellat de Villedon kivételével mind 
eltűntek a vásárról. A XVII–XVIII. 
századi festészet terén hasonló volt 
a helyzet: a szektor komoly képvise-
lői távol maradtak, többen a firenzei 
biennálét vagy a novemberben New 
Yorkban tartandó TEFAF-ot válasz-
tották. A modern művészet megnöve-
kedett számú kiállítóval hangsúlyo-
sabbá vált, bár a minőség nem mindig 
volt a legkiválóbb. A különben nagy 
számú afrikai és óceániai alkotások-
ra specializálódott párizsi galériák 
közül csak egy jött el, bár ez minden 
bizonnyal a La Biennale-lal egy idő-
ben tartott, a terület műkincseire fó-
kuszáló Parcours des Mondes nem-
zetközi vásár miatt történt.

A kortárs designt a francia Car-
penters Workshop képviselte. A pá-
rizsi, londoni, New York-i és San 
Franciscó-i galériával is büszkélkedő 
„nagyágyú” a tavaly elhunyt Wen-
dell Castle bútortervező fa- és bronz-
darabjait kínálta 85 ezertől több mil-
lió euróig terjedő árakon.

Az ausztrál aboriginál művészet – 
az Arts d’Australie–Stéphane Jacob 

és az Aborigène Galerie képviseleté-
ben –, valamint a régi textil első al-
kalommal jelent meg a La Biennale 
történetében. Ez utóbbit a nagyszerű 
Villa Rosemaine képviselte, melynek 
standján a XVIII–XIX. századi sálak, 
övek, kesztyűk mellett több art déco 
ruhakölteményt is megcsodálhat-
tunk. Rendkívüli darab volt az 1920-
as évekből származó, Mariano For-
tuny által tervezett, arab-andalúz 
inspirációjú, selyem Delphos ruha 
és a hozzá való velúrkaftán, melyért 
a touloni galéria 14 ezer eurót kért.

Idén is öröm volt látni a lisszaboni 
Sao Roque XVI. századi indo-portu-
gál, gyöngyház berakásos dobozait, 
Florence de Voldère flamand festmé-
nyeit vagy Camille Sourget könyvrit-
kaságait. A szecessziós remekműve-

ket felvonultató bécsi Kunsthandel 
Kolhammer standján a Wiener Werk-
stätte alkotója, Ludwig Heinrich 
Jungnickel egyedi, a brüsszeli Stoc-
let-palotába készített, nyomtatott és 
kézzel színezett pannóit láthattuk.

A nemzetközi nyitás jegyében 
az  idei díszvendég Bahrein volt. 
Az ország kortárs képző- és iparmű-
vészeti szcénáját bemutatni hivatott 
stand túlméretezett és hivalkodó 
lett, leginkább egy kereskedelmi ka-
mara pavilonjára emlékeztetett, a be-
mutatott munkák pedig szintén nem 
voltak meggyőzőek. A stand mind-
emellett szinte teljesen eltakarta a vá-
sár egyik legérdekesebb, és egyéb-
ként monumentális alkotását, a pár 
hónapja elhunyt venezuelai Carlos 
Cruz-Diez Transchromie című, színe-
zett üveglabirintusát, melyet a  Gale-
rie Valérie Bach mutatott be.

Jól ismert a francia galeristák és auk-
ciósházak közötti törésvonal, feszült-
ség, ezért igazán meglepő volt a párizsi 
Drouot árverezőház jelenléte, mely-
nek kifejezetten nagy méretű stand-
ján az őszi árverésekre kínált különle-
gesebb darabokból válogattak.

Ahogy írtuk, a vásár színvona-
lának csökkenése már évek óta ta-
pasztalható, a mélypontot pedig 
minden bizonnyal a tavalyi év jelen-
tette, amikor csupán alig 60 galéria 
volt jelen, és a veszteség 1,4 millió 
euró lett. Az idei 75 kiállítóra „da-
gadt” lista először így örömhírnek 
tűnhetett, de valójában nem volt az, 
a mennyiség nem állt egyenes arány-
ban a minőség növekedésével. A lá-

togatók száma alig érte el a 39 ezret, 
mely a tavalyi 53 ezerhez képest je-
lentős csökkenés. Bár ehhez hozzá 
kell tennünk, hogy idén a megszo-
kott kilenc helyett öt napig tartott 
csak a rendezvény. A vásáron sétálva 
sajnos leginkább a szervezők azon 
igyekezetét éreztük, hogy mivel is 
töltsék meg a hatalmas teret. Nagy-
számú volt a La Biennale régi nívóját 
el nem érő kiállító, emiatt pedig a ki-
tűnő galériák is kissé „elvesztek”. 
Az SNA újító ötletei és optimizmu-
sa ellenére a helyzet nem túl biztató. 
Ráadásul a Grand Palais jövő ősszel 
3 évre bezár, hogy elkezdődhesse-
nek végre az elkerülhetetlen felúji-
tási munkálatok. 

Új helyszín, új koncepció, új kiállí-
tók – és főként új vásárlók? Sok kér-
dés merül fel, ami egyet biztosan 
mutat: a múlt lezárult, a jövő pedig 
bizonytalan.

molnár Dóra

La Biennale Paris, 2019 

Egy vásár lassú halála

Carlos Cruz-Diez: Transchromie, 2007
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©
 V

ill
a 

R
o

se
m

ai
n

e 
G

al
ér

ia
, f

o
tó

: M
ar

le
n

e 
Po

p
p

i

Wendell Castle: Carpenters
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Sieveking Verlag, München

A Gauguin-atlasz
A bajor könyvkiadó új sorozatot 
indított nagy művészek életútjá-
nak követésére. Az első kiadvány 
Vincent van Goghról szólt, amely-
ről lapunkban már beszámoltunk 
(Műértő, 2018. február). A publiká-
cióciklus most második állomásá-
hoz érkezett, mely a holland festő 
francia barátjának sorsával ismer-
tet meg.

A kötetek a „beragasztós albu-
mok” formájában a korabeli nyom-
tatott vagy kézzel rajzolt térképek-
től, postai üdvözlőlapoktól, utazási 
plakátoktól és prospektusoktól a vo-
nat- vagy hajójegyeken, rum- és 
nádcukorvi gnettákon, bélyege-
ken, meghívókon és belépőkön át 
a menükártyákig, szöveges vagy fo-
tós újságkivágásokig, karikatúrák-
ig és világhírű vagy magángyűjte-
ményekben őrzött, kevéssé ismert 
alkotások reprodukciójáig terjedő 
képanyagból nyert információkra 
épülnek.

A szerző ezúttal is az amszterda-
mi szabadúszó író-újságíró Nienke 
Denekamp, aki mindkét zabolát-
lan zseni biográfiájának szakér-
tője; régebben tévésorozatokat 
is szerkesztett róluk. A vezérfo-
nál maga az életút, szokatlan mó-
don már a születéstől és a zsenge 
gyermekkortól indítva, döbbene-
tes részletességgel kikutatva. Ez 
Gauguin esetében különösen bo-
nyolult, hiszen a kontinensekre ki-
terjedő népes rokonsága körében, 

vagy a hajósinasként, matrózként, 
később tőzsdeügynökként, majd 
végül művészként és lapszerkesz-
tőként megtett utazásai behálóz-
ták Franciaország, Dánia, Anglia, 
Peru, Panama és Martinique ki-
sebb-nagyobb helységeit, hogy vé-
gül Tahitin vélje megtalálni „a földi 
paradicsomot”. Denekamp tárgyis-
merete folytán megtehette, hogy 
realitásérzékkel, objektív tény-
közléssel a háttérben maradjon, és 
a tárgyalt személyiség pozitív és 
negatív oldalait egyaránt megvilá-
gítva az olvasóra bízza a következ-
tetések levonását. Gauguint mint 
magánembert azzal hozza közel, 
hogy nemcsak a munkájára vonat-
kozó, hanem étkezési, szórakozási 
vagy utazási szokásait és gyakori 

betegségeit is ismerteti (például be-
vásárlási listáit, ételreceptjeit mel-
lékelve és az alkalmazott gyógy-
módokra kitérve). Bemutatja élete 
vége felé gyakran váltakozó, tizen-
éves tahiti szeretőit is. Kéziratban 
reprodukált családi és hivatalos le-
velezése tovább segíti az olvasót 
Gauguin ellentmondásos egyéni-
ségének megközelítésében.

Természetesen a szerző szerét ejti 
a sokrétű festői, grafikusi, kerami-
kusi, szobrászi pálya precíz végig-
követésének, ugyanakkor háttér-in-
formációkkal szolgál a korabeli 
kulturális élet nemzetközi vonat-
kozásairól, melyek a kozmopolita 
művész munkásságának kontextu-
sát jelentették.

A példás szorgalommal össze-
gyűjtött adat- és képtömeg ellené-
re a végeredmény nem száraz do-
kumentumgyűjtemény. A rutinos 
szerző megtalálja a módját annak, 
hogy anyagát egy kalandregény ol-
vasmányosságával dolgozza fel. Kri-
mibe illő módon követhetjük, hogy 
a fél világot bejárt művek olykor mi-
ként vesztek vagy pusztultak el; s 
azt is, amint hajszálon múlt, hogy 
a halála előtt, maradék erejének 
megfeszítésével készült „őszikéi” 
eljutottak Párizsba, majd a sikeres 
tárlat után a múzeumok falára ke-
rültek. (Nienke Denekamp: Der 
Gauguin-Atlas, Sieveking Verlag, 
München, 2018. 184 oldal.) 

W. i.



18 2019. OKTÓBER    MŰÉRTŐ

XXII. ÉVFOLYAM – 10. SZÁM

Árverés

Kunsthaus Lempertz, Brüsszel

Elefánt a porcelánboltban – hajcsárral

Dorotheum, Bécs

Reneszánsz páncélsisak, barokk karabély 

A belga főváros szecessziós palo-
tákkal ékes belvárosában stílusos 
helyszínválasztás volt az az eklek-
tikus-szecessziós műemlék épület, 
ahol a kölni aukciósház helyi filiáléja 
immár fél évtizede működik. Idén 
szeptemberben rendeztek itt először 
árverést 134 válogatott tétellel a hú-
szas-harmincas évek egyedi bútora-

iból, márkás használati és lakásdí-
szítő tárgyaiból The Modern Style 
címmel – mely a francia „style mo-
derne” megfelelője volt, amíg a hat-
vanas évektől közhasználatúvá nem 
vált az „art déco” kifejezés. Noha fő-
leg a nagy nevek és műhelyek legér-

tékesebb ritkaságaira koncentrál-
tak, a papírforma jobbára nem jött be, 
azaz a cég szakértőinek olykor a rea-
litástól elrugaszkodott értékbecslése 
és előzetes reklámozása végül igen-
csak eltért a tényleges vásárlásoktól. 

A beadók és a véletlen jóvoltából 
a tételek jelentős hányada dekora-
tív, tréfás vagy drámai állatábrázo-
lás volt, az alapanyagok és előállítási 
technikák széles skáláján mozogva. 
Egyaránt szerepeltek a kínálatban 
a francia Daum fivérek üvegreme-
kei Nancyból, René Lalique párizsi 
kristálytermékei, Limoges fajansz-
műhelyének, a szász Meissen, a ba-
jor Nymphenburg királyi porcelán-
manufaktúráinak vagy a párizsi és 
berlini bronzöntödéknek a tárgyai. 
A német Paul Walter „állatspecialis-
ta” párhuzamosan mindvégig kétfé-
le anyagból mintázott arasznyi kis-
plasztikákat, tőle színes zománcú 
meisseni porcelánkakadu és -tukán 
éppúgy felbukkant a tételek közt, 
mint patinázott bronzból gém, kő-
száli kecske, vadkan, és koca mala-
caival (utóbbiak Meissen közelében, 
a seebschützi Max Andrä fémműves 
kivitelezésében és mesterjelével hi-
telesítve). Ám a pálmát a XX. század 
első negyedében alkotó francia Gus-
tave Adolphe Hierholtz vitte el félmé-
teres lépő elefántjával, melynek nya-
kán ágyékkötős hajcsár ül. A műtárgy 
viaszveszejtéses eljárással bronzból 
készült a Susse fivérek párizsi öntö-

déjében, majd barnára patinázták, és 
az 1907-es őszi szalonon is bemutat-
ták. A cég becsüsei előzetesen a 10–
15 ezer eurós értéksávba helyezték, 
de végül a licitáláson 41 ezer eurós 
végeredményével – indulóárának 
négyszeresét elérve – ez hozta a leg-
magasabb leütést.

Továbbra is az állatábrázolások kö-
rében maradva, az utána következő 
tétel lett a bronzérmes. A sokoldalú 
francia Paul Jouve egész hosszú éle-
tében hűséges maradt a négylábúak-
hoz, különös tekintettel a nagymacs-
kákra. Könyvillusztráció, festmény, 
rajz, sokszorosított grafika, szobrá-
szat – ezeken a területeken egyaránt 
népszerűségre tett szert attól kezd-

ve, hogy 16 évesen egy oroszlánpik-
túrával bemutatkozott az 1892-es 
párizsi szalonon. Korai sikere nyo-
mán René Binet építész megbíz-
ta az 1900-as párizsi világkiállítás 
százméteres állatfrízének kivitelezé-
sével. A brüsszeli árverésen felbuk-
kant, Kuporgó puma című, datálás 
nélküli, vegyes technikájú (akvarell, 
pasztellkréta, fekete tempera) félmé-
teres kartonján az erős kontúrvona-
lak mellett a plasztikus felületek do-
minálnak, így szinte reliefként hat. 
Beadója a Sotheby’s amszterdami ár-
verésén vette, a brüsszeli licitáláson 
4–6 ezer eurós sávból indult, és ki-
kiáltási ára háromszorosán, 11 400 
eurón végzett.

A bútorkínálat időbeli eloszlásá-
ban tágra nyílt az olló, Adolf Loos 
múlt századfordulós terveitől – me-
lyeket a Thonet vagy a bécsi Friedrich 
Otto Schmidt és a pesti Schmidt Mik-
sa valósított meg – Mies van der Rohe 
acélcsőből hajlított karosszékpárján 
(1927) és Isamu Noguchi ébenfa lá-
bon álló üvegtábla kávézóasztalán 
(1944) át a milánói Piero Fornasetti 
kézzel festett fotórealista spanyolfa-
láig (1991). Ezüstérmes mégis a több 
tétellel szereplő francia Jules Leleu 
lett 1920–1930 közötti keményfa 
vázú, vajszín textillel kárpitozott fo-
tel és kerekes lábzsámoly együttesé-
vel, amelyet a becsült 4–6 ezer euró 
helyett 11 800 euróért értékesítettek.

Az őszi szezon nyitányaként tartot-
ták meg szeptember 5-én az osztrák 
aukciósházban a történeti fegyverek, 
egyenruhák és militáriák menetrend-

szerű árverését 454 tétellel. A három 
legmagasabb leütést elért tárgyat ér-
demes részletesebben is bemutatni. 

„Zárt sisakon s pajzson kézbe’ ki-
vont kardú / Nagyfalusi Arany, sza-
lontai hajdú” – utal őseinek neme-
si származására és címerére a Toldi 
szerelme 12. énekében Arany János. 
E két verssor idézi az aukció legdrá-
gább tételét, a 400 eurós becsértéké-
nek négyszeresét hozó, 12 160 eu-
róért elkelt történelmi műtárgyat. 
A sisak a lovagi vértezet részeként 
a fejet befedő védőfelszerelés volt. 
Ezekből a különböző történelmi kor-
szakokban és rendeltetésük függvé-
nyében többféle típust is használtak. 
A zárt sisakot a csatában viselték, ez 
teljesen takarta az arcot, maximális 
biztonságot nyújtott, de nehéz volt 
belőle kilátni. A lovagi tornákon a si-
sak arcrésze fedetlen volt, ennek ösz-
szes előnyével és hátrányával. A XV. 
század végétől terjedt el a zárható és 
nyitható sisakrostély, a nyakat pe-
dig nyakpánt védte. Egy ilyen darab-
nak a XVI. század második felében 
továbbfejlesztett változata lett az ár-
verési listavezető a császárváros-
ban, tarajos süvegtetővel, elforgatha-
tó virágcsavarral rögzített, feltolható 
szemellenzővel, az állnál kétrészes, 
kampóval felkapcsolható vagy lenyit-
ható rostéllyal, a halántékon strucc-
tollbokréta-tartóval, szegecselt, há-
rompántos nyaktámasszal.

Wolf Dietrich von Raitenaunál 
nem volt híresebb salzburgi herce-
gérsek: neki köszönhetjük a barokk 
óváros mai arculatát. Ám a sóban 
gazdag Berchtesgaden hercegségért 

vívott küzdelemben alulmaradt a ba-
jorokkal szemben, és 1612-től élete 
végéig Hohensalzburg fellegvárában 
raboskodott. Az ő testőrsége használ-
ta azt a 62 cm hosszú csövű, 9,5 mm 
kaliberű, tripla torkolatú, kerekes zá-
várzatú karabélyt csiga formájú réz-
nézőkével és célgömbbel, amely most 
a Dorotheumban került kalapács alá. 
Márkajelzései: a suhli jérce fémjegy, 
egy mélyen beütött makk, pajzsmo-
tívumban VK-monogram – a céges 
iratokban 1580–1603 között emlí-
tett, helybéli Valentin Klett fegyver-
mester családnevének kezdőbetűi 
– a név jelentését illusztráló folyon-
dárral, végül az ’SV(L)’ felirat, a máig 
világhírű hadi és vadászfegyvergyár-
tó város – Suhl – betűi. A teljes flinta 
88 cm hosszú, puskatusa szilvafából 
faragott, rézveretekkel és csontbera-
kásokkal díszített. Elsütő billentyűje 
jellegzetesen hosszú, kovácsoltvasból 

készült. Az 5000 euróért kínált fegy-
verhez még egy falitábla, egy ková-
csoltvas feszítőkulcs, kovakő és bőr-
alátét is járt. Az érte folyt licitverseny 
10 880 eurónál ért véget. 

Csupán 500 euróra tartottak egy 
gótikus számszeríjat, melynek csuk-
lója és húrja is hiányzott, csontráté-
te a hátán, valamint bőrbevonata 
mindenütt erősen repedezett volt. 

A megmaradt rész 65 cm hosszú, 
csontból faragott támasztékkal, hoz-
zá azonos méretű, fából való íj szíj-
jal, zsinórral körbefűzve, vas elsütő-
billentyűvel és tekerőtárral együtt 
aukcionálták. Ez a fegyvernem már 
a keresztes hadjáratokban is fontos 
szerepet játszott, egészen Amerika 
meghódításáig. Amikor a mó rok ál-
lati szerves anyagokkal (szaru, ín) 
fokozták a fanyél rugalmasságát, 
a számszeríj átütő ereje is növeke-
dett a lovas, páncélos nemességgel 
szemben, emiatt a spanyol királyok 
rendeletileg tiltották be használa-
tát a keresztények ellen. A számsze-
ríjászok válogatott, szakszerű kép-
zésen átesett harcosok voltak, dupla 
zsolddal honorálva. Elit egységük 
békeidőben a királyi testőrségben 
szolgált. A patinás példányért végül 
8320 eurót adtak.

az olDalT írTa: WáGner isTván

Paul Jouve: Kuporgó puma, é. n.
vegyes technika, papír, 285×510 mm
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Adolf Loos: Irodaszék, 1900 körül
tölgyfa, bőr bevonattal, 89 cm

Gustave Adolphe Hierholtz: Elefánt  
és hajcsár, é. n.

öntött bronz, 53×53×25 cm

Wolf Dietrich von Raitenau salzburgi hercegérsek testőrségének karabélya
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Rostélyos páncélsisak, XVI. század II. fele
Valentin Klett: Karabély kerekes závárral, 

88 cm, 1580–1603
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Könyv

Bálinger Béla a Vendéglátóipari 
Főiskolán szerzett üzemgazdá-
szi diplomát, de a magyar törté-
nelem szeretete miatt már gim-
nazista korában sűrűn látogatta 
az antikváriumokat. Az 1980-
as években egy ismerőse révén 
került a Walloschek Miklós ve-
zette Múzeum körúti üzletbe, 
ahol néhány hónapot dolgozott, 
majd sorkatonai szolgálata előtt 
még több boltban is megfordult, 
miközben a „szamárlétra” meg-
mászásához szükséges antikvá-
riusi végzettséget is megszerez-
te. Leszerelése után az ismert 
Lőrincz-féle budai antikváriu-
mot tulajdonosa átadta az Állami 
Könyvterjesztő Vállalatnak, ahol 
kezdeti tanítómestere, Wallo-
schek Miklós lett az üzletvezető, 
és maga mellé vette. Ez volt tanu-
lóidejének csúcspontja.

– Hol folytatódott a további pálya-
futásod?

– A privatizáció után a várbeli üz-
let megszűnt, visszakerültem a Káro-
lyi Mihály utcai Legenda Antikvári-

umba, majd 1997 végétől a Központi 
Antikváriumba. Kezdetben itt nem 
éreztem jól magam, pár hónap után 
még a visszavonulás is megfordult 
a fejemben. Egy idő után azonban 
Márffy György, a tulajdonos felfigyelt 
rám, és engem bízott meg a katalógu-
sok összeállításával, majd 2003-tól 
boltvezetőként a Központi szakmai 
irányítója lettem. 

– Az ÁKV megszűnt, jelentős üz-
leteit antikvárius tulajdonosai szinte 
kivétel nélkül családi vállalkozásként 
üzemeltetik. A Központi több mun-
katárssal dolgozik, ki milyen felada-
tot lát el?

– Rajtam kívül tízen vagyunk: 
Márffy György képviseli a családja 
tulajdonában lévő üzletet, Kovácsné 
Lám Andrea az ügyvezető igazgató, 
Vas Csaba a becsüs, Pépicz Illés pedig 
nekem segít a katalógusok műleírá-
sában, a többiek eladóként tevékeny-
kednek. 

– Az ÁKV-ból kivált kollégáid kö-
zül többen már sajátjukként vezetik 
üzletüket. Neked sosem fordult meg 
a fejedben az önállósulás?

– Határozottan állíthatom, hogy 
nem. Én nagyon szeretem a szakmá-
mat, de nem vagyok kereskedőtípus. 
Tőkém, sőt bevallom, hogy önbizal-
mam sem lett volna ehhez, kölcsönt 
felvenni pedig eszembe sem jutott, 
nem szeretek kockáztatni. Utólag be-
legondolva lehet, hogy sikerült vol-

na, de nem bánom. Nagyképűség nél-
kül kijelenthetem, hogy amit ebben 
a szakmában el lehet érni, azt elér-
tem, a jelenlegi pozícióm nekem tö-
kéletesen megfelel.

– Az eddigi antikvárius riportala-
nyok egyhangúan a bolti forgalom 
zuhanórepüléséről panaszkodtak, 
mondván, hogy csak az esetleges ár-
verési siker tartja fenn őket. Nálatok 
mi a helyzet?

– Amire a hozzánk képest kis bol-
tok panaszkodnak, az nálunk hat-
ványozottan jelent problémát. Köz-
rejátszik ebben az üzlet nagysága, 
az alkalmazottak száma, a maga-
sabb rezsi. A használt könyvek áru-
sítása nálunk is „döglődik”, nem tud 
nullszaldós lenni. Nem félek kimon-
dani, hogy a bolti forgalom halálra 
van ítélve, ezt az állításomat bizonyít-
ják a már bezárt antikváriumok, me-
lyek közül a Mike és Társa, a Szőnyi 
Antikváriuma és a Studio már csak 
aukciókat rendez, a Nyugat pedig 
végleg megszűnt. 

– A bolti forgalom jelentős csök-
kenéséről a gyűjtőknek egészen 
más a véleményük, mint az antik-

váriusoknak, akik a fiatalok pénz-
telenségében, valamint az internet 
elterjedése miatt az olvasótábor 
megfogyatkozásában látják a prob-
léma gyökerét. A gyűjtők szerint 
viszont a használt könyvek iránti 
érdeklődés csökkenése korántsem 
okoz olyan bevételkiesést, mint az, 
hogy a boltokban gyűjtői szempon-
tok szerint szinte semmihez sem 
lehet hozzájutni, a nagyobb haszon 
reményében minden árverésre ke-
rül. Mi erről a véleményed?

– A gyűjtőknek teljesen igazuk 
van, de erről nem az antikváriumok 
tehetnek. Ma már mindenki árverés-
re, és nem bolti eladásra ajánlja fel 
a ritkaságait, a gyűjtők által is emlí-
tett nagyobb haszon reményében. Mi 
például a saját készletünkből szinte 
semmit sem teszünk be árverésre, 
mert olyan mennyiségű anyagot ka-
punk a beadóktól, hogy még azokat 
is szelektálni kell. Az említett na-
gyobb haszon viszont nem az aukci-
ósházaknak, hanem a beadóknak jut, 
az árverezőket csak az elért összeg 15 
százaléka illeti meg jutalékként. Hoz-
záteszem, hogy a csökkenő olvasott-
ság és az internet mellett az is gyengí-
tette a bolti forgalmat, hogy a könyv 
dekorációként és lakberendezési 
tárgy ként is megszűnt. Tíz évvel ez-
előtt még sorozatokat vettek meg erre 
a célra, mára a könyv ilyen szempont-
ból kikerült a közgondolkodásból.

– Judith Benhamou-Huet A művé-
szet mint üzlet. A műkereskedelem 
és az aukciók világa című (2002) 
kötetében azt írja: „Manapság mind 
a Sotheby’s, mind a Christie’s üzlet-
politikájának szerves részét képezik 
az árverések utáni vagy azoktól füg-
getlen magáneladások.” Működik ez 
a könyvpiacon is?

– Nálunk már hosszú évek óta je-
len van a régiségek ilyen formában 

való értékesítése, és úgy tudom, ez 
másoknál is bevett gyakorlat. Ezek 
a régiségek függetlenek a bolti kész-
lettől, oda nem teszünk ki nagyobb 
értékeket, eset leg a kirakatokba 
vagy a vitrinekbe kerül csak néhány 
belőlük. Az üzlet emeleti részében 
külön polcokon tároljuk ezeket, és 
olyan komoly az érdeklődés irán-
tuk, hogy az eladásukból származó 
bevétel az árverések hasznával ve-
tekszik. 

– Ezek szerint vannak a használt 
könyvek, amelyek az üzlet legna-
gyobb részét foglalják el, és ahogy 
mondtad, nullszaldósra sem lehet ki-
hozni a forgalmukat, és vannak az ár-
verések, valamint a „régiségrészleg” 
az emeleten. Ez utóbbi anyagot ho-
gyan sikerül összegyűjteni?

– Mi rendszeresen vásárolunk a 
többi antikvárium árverésein, a bol-
ti vételekbe is kerül néhány ritkaság, 

és a becsüsünk révén folyamatosan 
sokszor komplett könyvtárakat is ve-
szünk. Ezekből válogatjuk ki azokat 
a köteteket, amelyeket ebbe a kategó-
riába sorolunk. A Központi nem tehe-
ti meg, hogy ne próbálja meg teljesí-
teni egy törzsvásárló, esetenként egy 
hivatal kérését egy adott témakör-
ben. Ismert írók dedikált műveiből 
például több polcon is tartunk köte-
teket, de a gasztronómiai és vadászati 
kötetekből nálunk is hiány van. 

– Több-kevesebb sikerrel, de szin-
te mindegyik aukciósház megpróbál-
kozott már az internetes árveréssel. 
A Központi miért nem használja ki 
ezt a lehetőséget?

– Gondolkodtunk rajta, de nem 
barátkoztunk meg a gondolattal. 
Az interneten való értékesítést nem 
lebecsülve az a véleményem, hogy 
azokon csak közepes vagy gyenge 
kínálat található. A komoly, értékes 
tételek bemutatásához feltétlenül 
képes katalógus és pontos műleírás 
szükséges, ami az interneten nem 
valósítható meg. Mi ezért a nagyár-
verésünk előtt inkább rendezünk egy 
– a gyűjtők körében „felvezetőnek” 
elnevezett – aukciót, amely az ő vé-
leményük szerint is sokszor megha-
ladja több ház rendes árveréseinek 
kínálatát. 

– Blastik Judit antikvárius szerint 
(Műértő, 2017. október) az antikvá-
riusokat képző iskolák, tanfolyamok 
megszűnése katasztrofális helyzetet 
okozott. Devalválódott a szakma, 
tanulatlan az utánpótlás. Neked mi 
erről a véleményed? 

– Nem értek vele egyet. Én is elvé-
geztem a szükséges, antikváriusokat 
képző iskolákat, de véleményem sze-
rint ezek csak egy százalékot jelente-
nek a szakmaiság megszerzéséhez. 
Azt elismerem, hogy az elméleti ok-
tatás szükséges lépés lehet az antikvá-
riussá váláshoz, de a kellő tudást csak 
több évtizedes szakmai gyakorlattal 
lehet elérni. Ez viszont csak képzett, 
hosszú évek óta dolgozó antikváriu-
sok mellett lehetséges, akik a kellő el-
méleti oktatást is biztosítani tudják, 
pótolva ezzel az iskolák megszűnését. 

– A szokásos kérdést neked is fel-
teszem. Te milyen témájú könyveket 
gyűjtesz?

– Régi gyermekkönyveket, mese-
könyveket – és a várak a gyengéim. 
Ezeket viszont, mivel alkalmazott va-
gyok, bolttulajdonos kollégáimmal 
ellentétben én is többnyire árverése-
ken szerzem be, de nem kap el a hév, 
nem viszem túlzásba a licitálást. 

– A piacvezető aukciósház bolt-
vezetőjeként mit vársz az őszi árve-
résektől, és mit jósolsz a következő 
idényre?

– A válaszom valószínűleg sokakat 
meg fog lepni, de én sohasem jósolok 
előre, mivel fogalmam sincs, hogy 
mik az őszi és a jövőbeli kilátások. 
A többi árverezőház tavaszi kínálata 
a vártnál jóval gyengébb volt, ezt ala-
pul véve az ősztől sem várok sokat. 
A mi őszi anyagunk most kezd ösz-
szeállni, vannak komoly beadói ígé-
retek, így részünkről sikeres, jó árve-
résre számítok. 

HorváTH Dezső

2019. október 5.            október 31.

Aukciós naptár

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

nap óra axio tárgytípus árverező árverés helye kiállítás helye ideje

Megtalálja a Műértőt az axioart.com-on is!

10. 05.  15:00 61. festmény- és műtárgyárverés Villás Galéria és Aukciósház Debrecen, Bem tér 2. Debrecen, Bem tér 2. az előző héten
10. 05. 17:00 FUGA10: képzőművészet, fotó FUGA V., Petőfi S. u. 5. V., Petőfi S. u. 5. az előző két hétben
10. 06. 17:00 FUGA10: design, plakát, érem, kézirat, kotta, könyv és építészet FUGA V., Petőfi S. u. 5. V., Petőfi S. u. 5. az előző két hétben
10. 09. 20:00 16. plakátaukció Axioart axioart.com axioart.com az előző héten
10. 11. 18:00 62. őszi aukció Kieselbach Galéria V., Apáczai Csere János u. 4. V., Szent István krt. 5. az előző két hétben
10. 13. 20:00 VII. Online Aukció: festmény, grafika, ékszer, műtárgy Amor Del Arte Kft. amordelarte.hu Sopron, Erzsébet u. 6. előzetes időpont-egyeztetés alapján
10. 16. 18:00 165. árverés: festmény, grafika, műtárgy Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 8. II., Zsigmond tér 8. az előző héten
10. 17. 17:00 könyv, térkép Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. VII., Erzsébet krt. 37. azon a héten
10. 18. 17:00 63. aukció Ex Libris Antikvárium V., Kálmán Imre u. 16. V., Kálmán Imre u. 16. az előző héten
10. 18. 17:00 44. könyv- és kéziratárverés Kárpáti és Fia Antikvárium VIII., Múzeum u. 7. V., Múzeum krt. 29. az előző két hétben 
10. 20. 18:00 Őszi Aukció Virág Judit Galéria XII., Jagelló út 1–3. V., Falk Miksa u. 30. az előző két hétben
10. 21. 21:00 3. óraaukció BÁV XII., Csörsz u. 18. V., Bécsi u. 1. az előző héten
10. 22. levelezési katonai jelvények Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. VII., Erzsébet krt. 37. azon a héten
10. 24. 19:00 356. gyorsárverés Darabanth Aukciósház darabanth.com VI., Andrássy út 16/3. azon a héten
10. 26. 10:00 21. Szegedi Könyvárverés Dekameron és Könyvmoly Ant kvárium Szeged, Kálvária sgt. 23. Szeged, Dóm tér 1. azon a héten
10. 30. 18:00 166. árverés: festmény, grafika, műtárgy Műgyűjtők Háza II., Zsigmond tér 8. II., Zsigmond tér 8. az előző héten
10. 31. levelezési papír, régiség Pest-Budai Árverezőház VII., Erzsébet krt. 37. VII., Erzsébet krt. 37. azon a héten

Beszélgetés Bálinger Bélával, a Központi Antikvárium szakmai vezetőjével

„Nem vagyok kereskedőtípus”

Ma már mindenki árverésre, és nem bolti eladásra ajánlja fel a ritkaságait

A Központi Antikvárium régikönyv-kínálata
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Időszaki kiállítások 2019. október 4.–november 1.
Budapest

acb Attachment
VI., Eötvös u. 2. Ny.: K–P 14–18
Dobokay Máté: Denzitás,  X. 24-ig

acb Galéria
VI., Király u. 76. Ny.: K–P 14–18
Tót Endre: Lay-out festmények (1988–1991), 
 X. 24-ig

acb NA
VI., Király u. 74. Ny.: K–P 14–18
Hübner Aranka,  X. 24-ig

APA Galéria
IX., Horánszky u. 5. Ny.: H–P 12–18
Kortárs észt grafika és webdesign,  X. 13-ig
Design Lithuania 2019,  X. 13-ig

aqb Project Space
XXII., Nagytétényi út 48–50. Ny.: bejelentkezésre
Még mindig már nem,  XI. 10-ig

Ari Kupsus Galéria
VIII., Bródy S. u. 23/B. Ny.: bejelentkezésre
Révész Anna,  X. 11-ig

Art&Me Galéria
VI., Eötvös u. 27. Ny.: H–P 10–16
Czanik Mátyás: Spektrum,  X. 13-ig

Art9 Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: K–P 14–18
Kováts Gergő és Péli Barna: Szobrászjóga,   
X. 8–25.
Gál Krisztián: Robotvér 3,  X. 29.–XI. 15.

ARTE Galéria
V., Ferenczy István u. 14. Ny.: H–P 11–18
Bálind István: Egy kutya vándorúton,   
X. 18.–XI. 22.

Artézi Galéria
III., Kunigunda u.18. Ny.: bejelentkezésre
Török Gábor: Téridő,  X. 10-ig

Artus Stúdió
XI., Sztregova u. 7. Ny.: H–P 12–18
Kimozdított tér,  X. 24-ig

2B Galéria
IX., Ráday u. 47. Ny.: H–P 12–18
Yevgeniy Fiks: Yiddish cosmos,  X. 9-ig

B32 Galéria és Kultúrtér
XI., Bartók Béla út 32. Ny.: H–P 10–18
Molnár László: Fény–szín–tér,  X. 11-ig
Gera Noémi: Túlfűtött vonalak,  X. 11-ig

Barabás Villa
XII., Városmajor u. 44. Ny.: H–Szo 9–18
Gáspár Zoltán: Útkeresés,  X. 24-ig

Bartók 1 Galéria
XI., Bartók Béla út 1. Ny.: H–V 11–22
Csoportos kiállítás,  X. 10-ig

BTM – Budapest Galéria
III., Lajos u. 158. Ny.: K–V 10–18
Gál András: Radikális festmények 2008–2018, 
 X. 13-ig

BTM – Vármúzeum
I., Szent György tér 2. Ny.: K–V 10–18
Au revoir! Magyar származású fotográfusok 
Franciaországban,  X. 4.–2020. I. 5.

Centrális Galéria / Blinken OSA Archívum
V., Arany János u. 32. Ny.: K–V 10–18
Balra át, jobbra át – Művészeti és politikai 
radikalizmus a Kádár-korban,  XI. 24-ig

Cervantes Intézet
VI., Vörösmarty u. 32. Ny.: H–P 10–18
Marcela Trujillo illusztrációi,  2020. I. 17-ig

Cultiris Galéria
XIII., Szt. István krt. 26. Ny.: H–P 10–19, Szo 10–14
Holló Péter: Akkor is nevetek – A Tudósok 
zenekar,  XI. 1-ig

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
V., Deák F. u. 17. Ny.: H–P 10–18
Az utca nem játszótér,  XII. 14-ig

Deák Erika Galéria
VI., Mozsár u. 1. Ny.: Sze–P 12–18, Szo 12–15
Malgorzata Szymankiewicz és Nemes Márton, 
 X. 19-ig

Easttopics
V., Képíró u. 6. Ny.: Cs–P 16–20, Szo 14–18
Milica Mijajlovic,  X. 12-ig

Esernyős Galéria
III., Fő tér 2. Ny.: H, Sze, Cs, P, Szo 10–18, K 10–21, 
V 10–15
Pistoletto: Third Paradise,  X. 18-ig
Brauer Ildikó: Dolce Vita,  X. 13-ig

Eventuell Galéria
V., Nyáry Pál u. 7. Ny.: H–P 11–18, Szo 10.30–14
Határtalan Design díjazottai,  X. 5.–XI. 5.

Faur Zsófi Galéria
XI., Bartók Béla út 25. Ny.: H–P 12–18
Dóka Béla: Studio Panindigan,  X. 8.–XI. 8.

Fészek Galéria
VII., Kertész u. 36. Ny.: H–P 14–20, Szo–V 11–17
Zoltán Mária Flóra,  X. 10-ig
Gádor Magda 95,  X. 10-ig
Poroszlai Eszter,  XI. 11-ig

Fiktív Gasztrogaléria
VIII., Horánszky u. 27. Ny.: H–V 12–24
Füssi-Nagy Regő: Hálistendombi regék,  XI. 24-ig

FISE / Fiatal Iparművészek Stúdiója
V., Kálmán Imre u. 16. Ny.: H–P 13–18
A design igaz története. 20 magyar modern 
klasszikus,  X. 7–18.
Beliczay Zsófia: Rákmelók,  X. 22.–XI. 8.

FKSE / Fiatal Képzőművészek Stúdiója
VII., Rottenbiller u. 35. Ny.: K–Cs–P 14–18,  
Sze 16–20, Szo 10–14
Szécsényi-Nagy Loránd: Days, 86 400.00066 
sec,  X. 29.–XI. 8.

FUGA / Budapesti Építészeti Központ
V., Petőfi Sándor u. 5. Ny.: H–P 13–21, Szo–V 11–21, 
K zárva
Visszatérő formák Breuer Marcell építészetében, 
 X. 7–23.
Zalotay-ház, Ziegelried. Szerkezetrekonstrukció, 
 X. 7–28.
Szalai Tibor: Brettschneider Architektúrák, 
 X. 7.–XI. 4.
Lucien Hervé és Rodolf Hervé: Metamorfózis, 
 X. 7.–XI. 4.

Gaál Imre Galéria
XX., Kossuth Lajos u. 39. Ny.: K–Szo 10–18
Meszlényi János,  X. 26-ig
30 éves a Gaál Imre Galéria,  XI. 2-ig

Glassyard Galéria
VI., Paulay Ede u. 25–17. Ny.: K–Szo 14–18
Lakner Antal – Casa Activa,  XI. 30-ig

Godot Galéria
XI., Bartók Béla út 11. Ny.: K–P 9–14, Szo 10–13
#g20,  X. 12-ig

Godot Kortárs Művészeti Intézet
III., Fényes Adolf u. 10. Ny.: V–Cs 10–19,  
P, Szo 10–20
Godot Young Generation Art Fair,  X. 13-ig

Három Hét Galéria
XI., Bartók Béla út 37. Ny.: P–Szo 11–15
Konkrét tér 1,  X. 14-ig

Hegyvidék Galéria
XII., Királyhágó tér 10. Ny.: K–P, Szo 10–14
Schrammel Imre,  X. 24.–XI. 14.

Horizont Galéria
VI., Zichy Jenő u. 32. Ny.: K–P 14–19, Szo 14–18
George Cringasu: Devonian Leap,  XI. 6-ig

Hybrid Art Space
V., Galamb u. 6. Ny.: K–P 15–18
Wild at heart,  X. 31-ig

INDA Galéria
VI., Király u. 34. II/4. Ny.: H–P 14–18
Grace Ndiritu: Sweatshop,  XI. 8-ig

ISBN könyv + galéria
VIII., Víg u. 2. Ny.: K–P 12–19, Szo 14–18
Rácz Rebeka: 90°,  X. 19-ig

Jurányi Galéria
II., Jurányi u. 1. Ny.: H–P 10–22
Agócs Írisz: Pagony krétakiállítások 1.,   
X. 12.–XI. 12.
Berg Judit: Sári a Vadasparkban,  X. 12.–XI. 12.

Kálmán Makláry Fine Arts
V., Falk Miksa u. 10. Ny.: bejelentkezésre
Reigl Judit és Hantai Simon: Vissza az 50-es 
évekbe,  X. 18-ig

Karinthy Szalon
XI., Karinthy Frigyes út 22. Ny.: H–P 11–18
A nagy dobás,  X. 11-ig

K.A.S. Galéria
XI., Bartók Béla út 9. Ny.: K–P 14–18
Bíró Sándor,  X. 19-ig

Kassák Múzeum
III., Fő tér 1. Ny.: Sze–V 10–17
Gorgona 1959–1968,  2020. I. 5-ig

Kiskép
I., Országház u. 8. Ny.: H–P 10–18
Hegyvári Bernadett és James Carcass: 
Antigravitáció,  X. 31-ig

Kisterem
V., Képíró u. 5. Ny.: K–P 14–18
Más visszhangok pedig a kertben laknak,   
X. 18-ig

Knoll Galéria
VI., Liszt Ferenc tér 10. Ny.: K–P 14–18.30, Szo 11–14
AES+F: A jövő tanúi – Iszlám projekt – Budapest, 
 XI. 9-ig

Klebelsberg Kultúrkúria 
II., Templom u. 2–10. Ny.: H–P 10–18
XII. Ötvösművészeti Biennálé,  X. 11-ig
Nyíri Zsolt: A nagy vízen innen és túl,  X. 13-ig
Matzon Ákos: Fedő és fedett,  X. 18.–XI. 10.
Dobóczky Zsolt: Légből kapott fotográfiák,   
X. 18.–XI. 10.

Kogart Ház
VI., Andrássy út 112. Ny.: H–P 10–17
Csernus Tibor: Párizs árnyai,  XII. 31-ig

Kolta Galéria
V., Semmelweis u. 4. Ny.: H–P 14–18
A selyemút tükrében,  X. 25-ig

Lengyel Intézet
VI., Nagymező u. 15. Ny.: H–Sz 9–20, Cs–P 9–17
Fehér – piros,  X. 10–31.

Liget Galéria
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. Ny.: bejelentkezésre
Pia Pollmanns és Kusovszky Bea: Képeink 
tükrében,  X. 10-ig
Kristóf Krisztián: 3 ember 2 világ,  X. 18.–XI. 14.

Look Gallery
XIII., Katona József u. 10/B. Ny.: bejelentkezésre
Both Teodóra: Árnyékaim,  X. 18-ig

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Ny.: K 10–20, Sze–V 10–18
Bosch+Bosch csoport és a vajdasági 
neoavantgárd,  XI. 17-ig
Mintázás és dekoráció,  X. 5.–2020. I. 5.
Westkunst,  XII. 31-ig

Magyar Képzőművészeti Egyetem –  
Parthenón-fríz Terem
VI., Kmety György u. 26–28. Ny.: H–P 10–18,  
Szo 10–13
Komoróczky Tamás: A stílus maga a pillér, 
 X. 12-ig

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum
III., Korona tér 1. Ny.: K–V 10–18
Füstölgéseink. Az Első Magyar Látványtár 
kiállítása,  XI. 10-ig
A shaker,  XII. 1-ig

Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2. Ny.: K–V 10–18
A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig, 
 X. 20-ig
László Fülöp: A nagyvilág művésze vagyok…, 
 2020. I. 5-ig

Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16. Ny.: K–V 10–18
World Press Photo 2019,  X. 23-ig
Borsi Flóra: Imagine,  X. 23-ig

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
VII., Dohány u. 2. Ny.: Sze 10–20, P 10–16.30,  
V–Cs 10–18
Tranker Kata: Hochstädterék,  X II. 15-ig

Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Ny.: K–V 12–19
Nobuyoshi Araki: Érzelmes utazás,   
X. 16.–2020. I. 19.

MET Galéria
XI., Bölcső u. 9. Ny.: K, Sze, Cs 14–19
A Bohár András Múzeum 2.,  X. 9–31.

Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 22. Ny.: K–P 12–18, Szo 11–17
Benczúr Emese: Bright Future,  X. 11.–XI. 30.

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI., Ménesi út 65. Ny.: Cs–P–Szo 10–18
Kortársak – sorstársak? Aba-Novák, Derkovits, 
Molnár-C., Szőnyi,  2020. II. 1-ig

MONO art&design
V., Kossuth Lajos u. 12. Ny.: H–P 11–10, Szo 10–20, 
V 11–18
Ambrosia of H6. A H6 ékszercsoport kiállítása, 
 X. 12-ig

Műcsarnok
XIV., Dózsa Gy. út 37. Ny.: K–V 10–18, Cs 12–20
Szotyory László: A vágy titokzatos tárgyai, 
 XI. 17-ig
Lajta Gábor: Az ajtón túl. Festmények 
1985–2019,  XI. 17-ig
Kondor Attila: Szabadságtapasztalat,  XI. 17-ig
Konkoly Gyula: 68–78,  XI. 17-ig
Sylvia Plachy: Dalok fekete-fehérben,  XI. 24-ig

Négyszoba Galéria
VII., Wesselényi u. 17., III. Ny.: H–P 12–14
Forrai Ferenc: Négyszöglet,  X. 6–13.

Neon Galéria
VI., Nagymező u. 47., II. Ny.: H–P 14–18
Károlyi Zsigmond: Fotófestmények,  X. 11.–XI. 8.

Óbudai Kulturális Központ – Kaszásdűlői 
Kulturális Központ
III., Pethe Ferenc tér 2. Ny.: K–V 10–18
Baracsi Gabriella: Ecsetmesék,  X. 31-ig

Óbudai Társaskör
III., Kiskorona u. 7. Ny.: K–V 15–19
Molnár Judit Lilla: Korlátok a fejünkben vannak, 
 X. 16.–XI. 10.

Olasz Kultúrintézet
VIII., Bródy Sándor u. 8. Ny.: H–P 15–20
Made in Emilia-Romagna,  X. 9–30.

Osztrák Kulturális Fórum
VI., Benczúr u. 16. Ny.: H–P 9–16
Michael Fanta és Király Gábor: Fensterblick, 
 XI. 6-ig

Pesterzsébeti Múzeum
XX., Baross u. 53. Ny.: H–P 8–16
150 éve született Nagy Sándor festőművész, 
 2020. III. 27-ig

Pesti Vigadó
V., Vigadó tér 2. Ny.: H–P 10–18
Belső terek mesterei – Iparművészet  
a belsőépítészetben,  XI. 17-ig
Agnus Dei – Az Oltáriszentség tisztelete 
Magyarországon,  X. 30.–2020. I. 19.

PH21 Galéria
IX., Ráday u. 55. Ny.: Sze–Szo 14–18
scapes,  X. 19-ig

PH21 Galéria Project Room
IX., Ráday u. 52. Ny.: Sze–Szo 14–18
Syporca Whandal: Ecce Homo – Reload!,  X. 19-ig

Platán Galéria
VI., Andrássy út 32. Ny.: H–P 10–18
Tadeusz Rolke: A pillanat művésze,  X. 31-ig

Ráth György-villa
VI., Városligeti fasor 12. Ny.: K–V 10–18
Farkas Valéria: Körforgásban,  XII. 15-ig

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
VI., Nagymező u. 8. Ny.: H–V 11–19
Nadja Massun: Intim univerzum,  X. 27-ig
André Kertész 125,  X. 20-ig
Robert Capa, a tudósító,  XII. 31-ig

Saxon Art Gallery
VI., Szív u. 38. Ny.: bejelentkezésre
Zsubori Ervin: Shakespeare-adaptációk, 
1991–2019,  X. 10.–XI. 7.

Szenecsár Galéria
IX., Üllői út 69. Ny.: H–P 16–20
Hopscotch,  X. 15-ig

Szent István Bazilika
V., Szent István tér 1. Ny.: H–Sz 9–19
Bukta Norbert,  XI. 15-ig

Széphárom Közösségi Tér
V., Szép u. 1/B. Ny.: K–P 10–16, Szo 10–14
Gáll Ádám: Imagináció,  XI. 30-ig

Szépművészeti Múzeum
XIV., Dózsa Gy. út 41. Ny.: K–V 10–18
Rembrandt és tanítványai,  2020. I. 5-ig

Szlovák Intézet
VIII., Rákóczi út 15. Ny.: H–Cs 10–18, P 10–14
Peter Lehocky: Rajzok és plasztikák,  X. 31-ig

Telep Galéria
VII., Madách Imre út 8. Ny.: bejelentkezésre
Fiktív vonalak,  X. 25-ig

Tér Galéria
XI., Kosztolányi Dezső tér 4. Ny.: H–P 12–18
Vojnich Erzsébet,  XI. 14-ig

TOBE Gallery
VIII., Bródy S. u. 36. Ny.: Sze–P 14–18, Szo 11–15
Bruno Veiga: Cidades dispersas,  X. 19-ig

Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41. Ny.: K–V 16–19
Mécs Miklós: Posztadokkapokaliptikus,  XI. 3-ig

Trapéz
V., Henszlmann Imre u. 3. Ny.: K–P 14–18
Keresztesi Botond: Van Gogh’s Airbnb,  XI. 8-ig

Ural Vision Gallery
V., Falk Miksa u. 7. Ny.: K–Szo 11–20, V 11–18
Osip Toff School of Default,  X. 19-ig

Várfok Galéria
I., Várfok u. 11. Ny.: K–Szo 11–18
Esther Stocker és Jovanovics Tamás,  X. 19-ig

Várfok Project Room
I., Várfok u. 14. Ny.: K–Szo 11–18
Orr Máté: Éden darabokban,  X. 19-ig

Várkert Bazár
I., Ybl Miklós tér 6. Ny.: K–V 10–18
Szubjektív. Az Iparművészeti Múzeum  
új szerzeményei,  2020. I. 31-ig

Várnegyed Galéria
I., Batthyány u. 67. Ny.: K–Szo 11–18
Víziváros tornyai,  XI. 23-ig

VILTIN Galéria
VI., Vasvári Pál u. 1. Ny.: K–P 13–18, Szo 11–17
Andreas Werner,  X. 19-ig

Vintage Galéria
V., Magyar u. 26. Ny.: K–P 14–18
Rákóczy Gizella: Labirintus 24N,  X. 25-ig

Vízivárosi Galéria
II., Kapás u. 55. Ny.: K–P 13–18, Szo 10–14
Ars Sacra. Fényt hozzon!,  X. 11-ig
Miniképek 2019,  X. 16.–XI. 19.

Ybl Budai Kreatív Ház
I., Ybl Miklós tér 9.
Megfoghatatlan: Szándék és forma,  X. 10.–XI. 3.

VIDÉK
BALASSAGYARMAT
Horváth Endre Galéria, Rákóczi Ferenc út 50.
Benkő Cs. Gyula,  X. 24-ig
Szerbtemplom Galéria, Szerb u. 5.
Soltész Boglárka: Passio-n,  XI. 21-ig

BALATONFÜRED
Vaszary Galéria, Honvéd u. 2–4.
Folyók, tavak, tengerek. Az éltető víz,  XI. 17-ig

BÉKÉSCSABA
Munkácsy Mihály Múzeum, Széchenyi u. 9.
Simon-Mazula Tibor: Elemi szépség,  X. 13-ig
Túl édes… A giccs határai,  XII. 31-ig

BIATORBÁGY
Juhász Ferenc Művelődési Központ,  
Baross Gábor u. 1.
SZÍN(en)ERGIÁK. Kortárs roma képzőművészek, 
 X. 20-ig

DEBRECEN
b24, Batthyány u. 24.
Kujbus János: Soft Power,  IX. 14-ig
Síró Lajos: Ötvenöt,  X. 19-ig
Belvárosi Galéria, Piac u. 22.
Földi 70,  X. 10-ig
Hal Köz Galéria, Hal köz tér 3.
Ősz a Hal Közben,  XI. 23-ig
MODEM, Baltazár Dezső tér 1.
Panel,  XI. 17-ig
Családi okok miatt,  XI. 3-ig

DISZEL
Látványtár Kiállítóház, Derkovits u. 7–8.
A feketéről,  2020. V. 31-ig

DUNAÚJVÁROS
ICA–D, Vasmű út 12.
Otthon jó!,  X. 26-ig

EGER
Templom Galéria, Trinitárius u. 5.
A honi kortárs képzőművészet nagyjai,   
2020. XII. 31-ig

ÉRD
Érdi Galéria, Alsó u. 2.
Eőry Emil: Kereszt-metszet,  X. 19-ig

GÖDÖLLŐ
Gödöllői Iparművészeti Műhely, Körösfői u. 15–17.
A művészi ipar. Nagy Sándorra (1869–1950) 
emlékezünk,  XII. 8-ig
Gödöllői Királyi Kastély, Grassalkovich-kastély
Rejtett remekművek – Betekintés 
magángyűjteményekbe,  2020. I. 15-ig
Levendula Galéria, Remsey krt. 21.
Goschler Tamás és Márvány Miklós,  X. 17-ig

GYŐR
Rómer Flóris Múzeum, Esterházy-palota, Király u. 17.
Egry József és Szőnyi István tájképei,  X. 30-ig
40 év – 40 kép,  X. 30.–XI. 24.
Hetven vagy Hatvan,  X. 10.–XII. 1.
Plakáttörténetek,  X. 10.–XII. 31.
Rómer Flóris Múzeum, Magyar Ispita, Nefelejcs köz 3.
69 Filmplakát,  X. 31-ig
Marcali Gábor és Andre Mennesker: 
Fotográfiák,  X. 31-ig
Innovated by Design,  X. 18–27.

KÁPOLNÁSNYÉK
Halász-Kastély, Deák Ferenc u. 10.
Markó, Mednyánszky, Munkácsy…,  XI. 10-ig

KECSKEMÉT
Bozsó Gyűjtemény, Klapka u. 34.
Alfons Mucha – A szecesszió vonzásában, 
 XII. 1-ig
Magyar Fotográfiai Múzeum, Katona János tér 12.
Kárász Judit: Bauhaus 100,  XII. 20-ig
Népi Iparművészeti Gyűjtemény, Serfőző u. 19.
Harumi Tohsei Kobayashi: Közelítés a csendhez, 
 X. 25-ig
Sakura Project: Alakváltozások függőben,   
X. 25-ig
Kápolna Galéria, Kápolna u. 13.
Gilly Tamás,  X. 11-ig

KESZTHELY
Helikon Kastély, Kastély u. 1.
Évszázados fotográfia. Az analóg korszak csodái, 
 XII. 31-ig

MISKOLC
Teátrum Pincehely Galéria, Déryné u. 3.
Secco Falka III.,  XI. 30-ig

PAKS
Paksi Képtár, Tolnai u. 2.
A békesség pavilonja,  XI. 17-ig

PANNONHALMA
Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria,  
Mátyás király u. 1–3.
Lucien Hervé,  XI. 11-ig
Pannonhalmi Főapátság, Vár 1.
Csend,  XI. 11-ig

PÉCS
Arc&Design Galéria, Király u. 1.
A beton arcai 6.0,  X. 11-ig
JPM Modern Magyar Képtár, Papnövelde u. 5.
Arczok és láthatárok – XIX. századi magyar 
festészet,  XI. 10-ig
Kép-mozgások a Képtárban,  XI. 10-ig
Gebauer Galéria, Szt. István tér 17.
Tóth József FÜLES: Szentendrei festők,  XI. 8-ig
Pécsi Galéria, Széchenyi tér 6.
Hybrid,  X. 11-ig
Térerő,  X. 11-ig
Zsolnay Negyed – M21 Galéria, Felsővámház u. 52.
Munkácsy a Zsolnay Negyedben,  XI. 10-ig

SZEGED
REÖK, Magyar Ede tér 2.
Dimenziók,  X. 5.–XI. 17.
Nagy Gábor,  XI. 17-ig

SZÉKESFEHÉRVÁR
Deák Gyűjtemény, Oskola u. 10.
Ziffer Sándor,  X. 11.–2020. II. 2.
Pelikán Galéria, Kossuth Lajos u. 15.
Bukovácz Lajos: Mozaikok,  X. 31-ig
Téli tárlat,  XI. 8.–XII. 20.
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház,  
Liszt Ferenc u. 1.
Csurka Eszter,  X. 12-ig

SZENTENDRE
Ferenczy Múzeum, Kossuth Lajos u. 5.
In Statu Quo – tárgyalási struktúrák,   
X. 11.–2020. I. 26.
MANK Galéria, Bogdányi u. 51.
Csáki Róbert,  X. 22-ig
MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
A Tolcsvai Művésztelep. Természet-művészet, 
 X. 6.–XII. 1.
In Statu Quo,  X. 11.–2020. I. 26.
Új Műhely Galéria, Fő tér 20.
Tünékeny valóság,  X. 20-ig

Szentendrei Képtár, Fő tér 2–5.
A nagy könyvlopás,  2020. I. 19-ig

SZIGETSZENTMIKLÓS
Városi Galéria, Tököli út 19.
Pataki Fesztivál,  X. 15-ig
Kalocsai Enikő: Pitypangok,  X. 20.–XI. 7.

SZOLNOK
Szolnoki Galéria, Templom út 2.
Történet,  X. 19.–XII. 15.

SZOMBATHELY
Smidt Múzeum, Hollán Ernő u. 2.
KÉPTÉR / Egy szelet Szombathely,  2020. IV. 10-ig

TIHANY
KOGART Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Takáts Márton: Városi csodák,  XI. 24-ig

VERESEGYHÁZA
Udvarházi Galéria, Fő út 45–47. 
Utolsó réteg III.,  XI. 10-ig

VESZPRÉM
Dubniczay-palota, Vár u. 29.
Hiszünk a halál előtti életben. Az Irokéz 
Gyűjtemény,  X. 17-ig
Érseki Palota, Vár u. 16.
Nápolytól Velencéig – az itáliai barokk festészet 
két évszázada,  XII. 31-ig
Modern Képtár, Vár u. 3–7.
Tót Endre: TÓTalZERO-TÓTalÖRÖM,  X. 26-ig
Hetedik változat,  XII. 31-ig
Szilágyi László Utcagaléria, Jutasi út–Budapesti út 
aluljáró
Goldilocks Zone,  XII. 15-ig
Várgaléria, Vár u. 29.
Géczi János: Upcyclin,  XI. 3-ig

KÜLFÖLD
AIX-EN-PROVENCE
Fondation Vasarely
La révolution permanente,  X. 20-ig

AMSZTERDAM
Eye Filmmuseum
Andrei Tarkovsky,  XII. 6-ig
Rijksmuseum
Treasures from Storage,  XI. 18-ig
FOAM
Brassai,  XII. 4-ig

BARCELONA
CCCB
Feminismes!,  XII. 1-ig
MACBA
Undefined territories. Perspectives on colonial 
legacies,  X. 20-ig

BÁZEL
Fondation Beyeler
Resonating Spaces,  2020. I. 26-ig
Kunstmuseum/Gegenwart
William Kentridge,  X. 13-ig
Museum Tinguely
Tadeusz Kantor,  X. 9.–2020. I. 5.

BÉCS
Albertina
Maria Lassnig: Ways of Being,  XII. 1-ig
Albrecht Dürer,  2020. I. 6-ig
Belvedere 21er Haus
Monica Bonvicini,  X. 27-ig
Kunstforum Bank Austria
Pierre Bonnard,  X. 10.–XII. 1.
Kunsthistorisches Museum
Jan van Eyck: Als Ich Can,  X. 20-ig
MAK
Josef Hoffmann – Otto Prutscher,  X. 27-ig
Kuniyoshi + Ukiyoenow,  X. 26.–2020. II. 16.
MUMOK
Friedrich Kiesler,  XII. 31-ig
Alfred Schmeller,  2020. II. 16-ig
Heimrad Bäcker,  2020. II. 16-ig

BELGRÁD
Belgrade’s Museum of Contemporary Art
Marina Abramovic: The Cleaner,  2020. I. 20-ig

BERLIN
Alte Nationalgalerie
Fighting for Visibility: Women Artists in the 
Nationalgalerie Before 1919,  X. 11.–2020. II. 26.
Berlinische Galerie
Original Bauhaus. The Centenary Exhibition, 
 2020. I. 27-ig
Hamburger Bahnhof
Preis der Nationalgalerie 2019,  2020. II. 16-ig
Martin-Gropius-Bau
Wu Tsang,  2020. I. 12-ig
KW Institute
The Making of Husbands: Christina Ramberg in 
Dialogue,  2020. I. 5-ig

BRÜSSZEL
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Sean Scully: Eleuthera,  2020. VIII. 16-ig

DÜSSELDORF
Kunstpalast
Pierre Cardin,  2020. I. 5-ig
Utopie und Untergang. Kunst in der DDR,   
2020. I. 5-ig

GENF
MAMCO
Rosemarie Castoro,  X. 9.–2020. II. 2-ig
Irma Blank,  X. 9.–2020. II. 2-ig
Territories latents – Foex Giff,  X. 9.–2020. II. 2-ig

GENT
Museum of Fine Arts
From Bosch to Tuymans: A Vital Story,  XII. 31-ig

GRAZ
Kunsthaus
Peter Kogler: Connected,  X. 20-ig
Neue Galerie Graz
Who are you?,  X. 27-ig
Art Controversies,  2020. I. 6-ig

HAMBURG
Kunsthalle
For All of Us,  XII. 31-ig
Rembrandt,  2020. I. 6-ig
MKG
Amateur Photography. From Bauhaus  
to Instagram,  2020. I. 12-ig

KÖLN
Museum Ludwig
Transcorporealities,  2020. I. 19-ig

LIVERPOOL
TATE
Keith Haring,  XI. 10-ig
Sol Calero: El Autobús,  XI. 10-ig

LONDON
Annka Kultys Gallery
Márton Nemes: Gosting Love,  XI. 2-ig
Bastian
Joseph Beuys: Sculptures from the 1950s,   
XI. 16-ig
TATE Britain
Art Now: Sophia Al-Maria,  2020. I. 26-ig
William Blake,  2020. II. 2-ig
TATE Modern
Takis,  X. 27-ig
Olafur Eliasson,  2020. I. 5-ig
Dóra Maurer,  2020. VII. 5-ig
Nam June Paik: The Future is Now,   
X. 17.–2020. II. 9.
National Portrait Gallery
BP Portrait Award 2019,  X. 20-ig
The Photographers Gallery
Latin American Photography 1956–2016,  X. 6-ig
Whitechapel Gallery
Eileen Simpson & Ben White,  2020. I. 5-ig

LOS ANGELES
LACMA
Mary Corse: A Survey in Light,  XI. 11-ig
The Allure of Matter,  2020. I. 5-ig

LUGANO
Museo d’arte della Svizzera italiana
William Wegman: Being Human,  2020. I. 6-ig

LYON
Musée des Tissus
Yves Saint Laurent,  XI. 9.–2020. III. 8.

MADRID
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Miriam Cahn,  X. 14-ig
Henrik Olesen,  X. 21-ig
The Poetics of Democracy,  XI. 25-ig
Sara Ramo,  2020. III. 2-ig
Museo Nacional del Prado
Sofonisba Anguissola and Lavinia Fontana: Two 
Models of the Female Artist,  X. 22.–2020. II. 2.
Museo Nacional Thyssen–Bornemisza
The Bauhaus in the Thyssen collections,   
X. 28.–2020. I. 12.

MOSZKVA
Garage Museum
Ilya and Emilia Kabakov,  X. 31-ig
Allora & Calzadilla. Graft,  XII. 1-ig
The Coming World: Ecology as the New Politics 
2030–2100,  XII. 1-ig

MÜNCHEN
Alte Pinakothek
From Goya to Manet,  2020. VII. 24-ig
Pinakothek der Moderne
Thonet & Design,  2020. II. 2-ig

NEW YORK
Brooklyn Museum
Garry Winogrand: Color,  XII. 8-ig
Guggenheim Museum
Basquiat’s Defacement: The Untold Story,  XI. 6-ig
The Hugo Boss Prize 2018,  X. 26-ig
MoMa
Betye Saar,  X. 21.–2020. I. 30.
Journeys of Abstraction,  X. 21.–2020. III. 5.
Taking a Thread for a Walk,  X. 21.–2020. IV. 5.
New Museum
Carmen Agote: As Above, So Below,  2020. I. 5-ig
Marian Goodman Gallery
Hiroshi Sugimoto: Past Presence,  X. 26-ig
Whitney Museum of American Art
Jason Mora,  2020. I. 5-ig

PÁRIZS
Centre Pompidou
Cosmopolis # 2,  X. 23.–XII. 23.
Bacon en toutes letteres,  2020. I. 20-ig
Prix Marcel Duchamp 2019,  2020. I. 6-ig
Jungel,  X. 16.–2020. II. 24.
Christian Boltanski,  XI. 13.–2020. III. 16.
Grand Palais
El Greco,  X. 16-ig
FIAC,  X.  17–20.
Jeu de Paume
Daisuke Kosugi,  X. 15.–2020. I. 19.
Peter Hujar: Speed of Life,  X. 15.–2020. I. 19.
Louvre
Leonardo da Vinci,  X. 24.–2020. II. 24.
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Hans Hartung,  X. 11.–2020. III. 1.
Musée d’Orsay
Degas à l’Opéra,  2020. I. 19-ig
Yan Pei-Ming,  2020. I. 12-ig
Musée de l’Orangerie
Félix Fénéon: Les temps nouveaux, de Seurat  
à Matisse,  2020. I. 27-ig
Fondation Cartier
Trees,  XI. 10-ig
Galerie Thaddaeus Ropac
Georg Baselitz: Time,  2020. I. 25-ig

SAN FRANCISCO
SFMoMA
Museum of Craft and Design
Dead Nuts: A Search for the Ultimate Machined 
Object,  XII. 1-ig

SEPSISZENTGYÖRGY
Lábasház
Kovács Kinga,  X. 11-ig
MAGMA
Visor,  X. 19.–XI. 15.

SZÖUL
Barakat Contemporary
Yunchul Kim: Glare,  XI. 17-ig

TEL-AVIV
Tel Aviv Hangár
Capa Izraelben,  X. 26-ig
Tel Aviv Museum of Art
Hans Op de Beeck: The Thread,  XI. 4-ig
Susan and Anton Roland-Rosenberg Collection, 
 X. 29-ig

VELENCE
Giardini & Arsenale
Velencei Biennálé,  XI. 24-ig
Palazzo Grassi
Luc Tuymans: La pelle,  2020. I. 6-ig
Punta della Dogana
Luogo e Segni,  XII. 15-ig
Palazzo Fortuny
Un Hyong-Keun. A Retrospective,  XI. 24-ig

WASHINGTON
National Museum of Women in the Arts
Live Dangerously,  2020. I. 20-ig
National Gallery of Art
Corot: Women,  XII. 31-ig

ZÜRICH
Kunsthaus
Matisse: Metamorphosen,  XII. 8-ig
Picasso – Gorky – Warhol,  2020. I. 5-ig
Hauser & Wirth
Maria Lassnig: Zarter Mittelpunkt,  X. 11.–XII. 21.
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Kitekintő

FOR FOREST projekt, Klagenfurt

Művészet az erdőért – erdő a művészetért
(folytatás az 1. oldalról)
A stadion eleve többfunkciós volta, 
ideális fekvése és méretei miatt tö-
kéletesen megfelel a célnak, és sze-
rencsés módon akadt a városban né-
hány olyan lokálpatrióta, aki komoly 
anyagi tőkével és a vállalkozás szol-
gálatába állítható összeköttetésekkel 
is rendelkezik. Közülük is kiemelke-
dik Herbert Waldner, a projekt egyik 
fő támogatójaként megnevezett, in-
gatlanberuházással foglalkozó ka-
rintiai üzletember, aki az anyagi tá-
mogatás mellett szakembergárdával, 
főhadiszállásul szolgáló ingatlan-
nal és a projekt lezárultát követően 
az erdő átültetésére alkalmas méretű 
földterülettel is segítette Littmanné-
kat. (A most ingyenesen megtekint-
hető erdőt zárás után FOR FOREST 
forever jeligével telepítik végleges he-
lyére, a város szélére az emlékezet élő 
szobraként.)

A több mint 7000 négyzetméter 
alapterületű futballpályára ültetendő, 
szűken egyhektáros erdő megterve-
zését, szakszerű betelepítését és ké-
sőbbi áttelepítését az Enzo Enea sváj-
ci tájépítész és faspecialista nevével 
fémjelzett tájépítészeti cég végezte és 
végzi majd. A 300 darab, 16 külön-
böző fajhoz tartozó fa és további 14 
egyéb növényfajta alkotta vegyes er-
dőt 50 munkás 22 nap alatt telepítette 
a stadionba. A 40–60 év közötti, akár 
10 méteres magasságot is meghaladó, 
Közép-Európában, ezen belül is a ka-
rintiai régióban őshonos fák (euró-

pai bükk, kocsányos tölgy, fenyőfé-
lék, juhar-, kőris-, éger-, nyír-, nyár-, 
gyertyán-, fűz- és hársfajták) faiskolá-
ban nevelkedtek, ami többek közt az-
zal is járt, hogy a folyamatos növeke-
dés érdekében néhány évente eddig 
is átültették őket. Enea a svájci Rap-
perswilben egyébként egy különle-
ges – sokszor kivágás elől megmen-
tett – élő fákat gyűjtő famúzeumot és 
parkot vezet, így a famentés és a fate-
lepítés kérdésében hiteles szakember-
nek tűnik.

Vállalása szerint a projekt – és a hoz-
zá kapcsolódó, változatos szatellit-
események: városi séták, múzeum-
pedagógiai programok, koncertek, 

kiállítások Klagenfurt múzeumai-
ban és kulturális intézményeiben – el-
sődleges célja reflektorfénybe állítani 
a klímaváltozás és az erdőirtás nap-
jainkban egyre égetőbb problémáit. 
A modern stadionépületben elhelye-
zett élő fákat a látogató az állatker-
tek egzotikus élőlényeihez hasonlóan 
csupán tisztes távolból, Peintner rajzá-
hoz hűen, a lelátóról szemlélheti. Ez a 
Littmann szerint egyenesen unheim-
lich (magyarul: kísérteties, rejtélyes, 
kellemetlen) élmény azt a talán nem is 
túl távoli jövőt vetíti elénk, amikor élő 
fákkal már csak ilyen és ehhez hason-
ló mesterséges, steril környezetben fo-
gunk találkozni.

A cél vitathatatlanul nemes, a meg-
valósítás léptéke pedig lenyűgöző. 
Mégis, vagy talán éppen ezért, egy 
ilyen volumenű projekt láttán számos 
kérdés és kritika fogalmazódhat meg 
bennünk. Képzőművészeti akcióként 
vagy hatásvadász turisztikai attrakció-
ként, esetleg társadalmi kísérletként 
tekintsünk-e elsősorban a megvaló-
sult projektre? Ha kortárs művészet-
ként, akkor mennyiben mond újat, 
esetleg többet a projekt a képzőmű-
vészet és a környezettudatosság kap-
csolatáról, lehetőségeiről az antropo-
cén korszakban, mint maga az eredeti 
rajz, vagy éppen Joseph Beuys 7000 
tölgy című, az 1982-es kasseli Docu-

mentán elindított faültetéses akciója? 
Ha ellenben inkább társadalmi kísér-
letként tekintünk rá, akkor vajon ele-
gendő cél-e a társadalmi diskurzus 
generálása? Mikor jön létre ez a dis-
kurzus, és milyen társadalmi csopor-
tokat szólít meg? Mi az eredményes-
ség mértékegysége? Elérte-e például 
célját akkor, amikor napjaink egyik 
nagy befolyású környezetvédő aktivis-
ta híressége, Leonardo DiCaprio fotót 
osztott meg a projektről instagramp-
rofilján, amelyre több százezer lájk és 
komment érkezett?

A projekt a lehetséges értelme-
zések nagyon finom határvonalán 
egyensúlyoz. Fákat ültet, erdőt te-
lepít – egy erdőségekkel eleve gaz-
dagon borított régióban. Időlege-
sen újraértelmezi a futballstadionok 
funkcióját – ahelyett, hogy óriási 
összegekből felépített, elhagyatott 
olimpiai stadionokat és egyéb, hasz-
nálaton kívüli sportlétesítményeket 
erdősítene véglegesen. Erdők meg-
mentéséről, környezetvédelemről 
és ökotudatosságról beszél – egy 
debord-i értelemben vett spektáku-
lum megteremtése által. Közvetlen 
(erdő)élmény létrehozása helyett 
tehát a probléma reprezentációjává 
válik, amely legfeljebb a magyar kö-
zönség számára tartogat némi rejtett 
üzenetet: ha teleépítettük az orszá-
got értelmetlen futballstadionokkal, 
még mindig lesz hová erdőt telepíte-
ni. (Megtekinthető október 27-ig.)

DuDás BarBara

Max Peintner: A természet végtelen vonzereje  
(Klaus Littmann által színezve, 2018), 1970–1971

ceruzarajz

Klaus Littmann: FOR FOREST – A természet végtelen vonzereje  
szabadtéri installáció, 2019

Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Ausztria
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Castello di Rivoli – Collezione Cerruti, Torino

A magányos könyvkötő villája
Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe 
a Cerruti névről, az emberek többsé-
ge azt válaszolná, hogy egy kozmeti-
kai márka, amelyet Nino Cerruti tett 
naggyá fél évszázaddal ezelőtt. Most 
eljött az ideje annak, hogy a műgyűj-
tők szűk körén túl a szélesebb közvé-
lemény is megismerkedjen egy másik 
Cerrutival, nevezetesen a műgyűjtő 
Francesco Federico Cerrutival.

Neve hazájában eddig is jól csen-
gett, mert bár gyűjtőként rendkívül 
visszahúzódó volt, az ehhez szüksé-
ges tőkét az apja által 1925-ben ala-
pított, de már neki köszönhetően 
piacvezetővé vált, közismert könyv-
kötőcég alapozta meg, főként a tele-
fonkönyvbizniszben. Élete csaknem 
egy évszázadot ívelt át: 1922-ben szü-
letett Genovában, és 2015-ben halt 
meg Torinóban. Abban a városban, 
ahol a II. világháborúban bombata-
lálatot szenvedett cégét felvirágoztat-
ta – ennek érdekében még egyetemi 
tanulmányait is félbehagyta 1943-
ban –, s ahol az 1960-as évek végétől 
mind szenvedélyesebben gyűjtötte 
a műtárgyakat. A főként a munkájá-
nak élő ember sohasem házasodott 
meg, utódai sem születtek, „gyer-
mekeiként” a műtárgyait emlegette. 
Legfőbb bizalmasa évtizedeken ke-
resztül asszisztense volt, akinek azt 
is meghagyta, hogy halálhírét a „fe-
lesleges ceremóniák elkerülése ér-
dekében” csak temetése után hozza 
nyilvánosságra. Szerencsére gyűj-
teményének sorsát is ilyen előrelátó 
alapossággal rendezte, de erről ké-
sőbb. Előbb lássuk, mit is tartalmaz 
ez a sok szempontból egyedülálló kol-

lekció, amelynek torinói állandó kiál-
lítását ez év tavasza óta a nagyközön-
ség is láthatja.

Méreteit és kvalitásait tekintve 
a gyűjtemény egyaránt impozáns, 
darabjait – ez közhely, ám Cerru-
ti esetében mélyen igaz – kizárólag 
a minőség tartja össze. Első darabja 
a hatvanas évek végén egy genfi mű-
kereskedésben vásárolt kis méretű 
Kandinszkij-akvarell volt. Az anyag 
bővítése a nyolcvanas évektől kapott 
lendületet; fő beszerzési forrásainak 
torinói galériák, így a La Bussola és 
a Galatea, valamint Pietro Accorsi 
antik tárgyakkal foglalkozó műke-
reskedése tekinthetők. A gyűjtő ha-
marosan nemzetközi aukciókon is 
felbukkant, így árverésen vette a ha-
lála előtt egy évvel a kollekciójába 
utolsóként bekerült darabot, Renoir 
Fiatal nő rózsával című 1897-es fest-
ményét, amelyért 842 500 fontot fi-
zetett a Sotheby’s-nél, Londonban. 
Cerruti sohasem fókuszált egyet-
len műfajra vagy egyetlen művészet-

történeti korszakra; ami felkeltet-
te az érdeklődését, hozzáférhető és 
anyagilag elérhető volt számára, azt 
igyekezett megszerezni. Így került 
a kollekciójába egymás mellé Agno-
lo Gaddi triptichonja a XIV. század-
ból és Giorgio de Chirico Metafizikus 
múzsája 1918-ból, Goyától A háború 
borzalmai (1820) és az olasz futuris-
ták korszakos alkotásai. Egy vezér-
lőelve azonban mégis volt a gyűjtés-
nek: a tárgyakat úgy válogatta ki, 
hogy azok együtt egy nagypolgári 
villa lakosztályainak teljes berende-
zését alkossák.

A gyűjtemény mai, végleges for-
májában mintegy 300 festményt, 
szobrot, és közel ugyanennyi bútort, 
szőnyeget és egyéb lakberendezé-
si tárgyat tartalmaz. A már említet-

teken túl a képzőművészeti anyagot 
többek közt Pontormo, Ribera, Zur-
barán, Modigliani, Giacometti, Pi-
casso, Klee, Severini, Boccioni, Balla, 
Magritte, Bacon, Fontana és Warhol 
neve fémjelzi. Cerruti gyűjtőként 
nem távolodott el a szakmájától: tár-
gyai között megtalálható mintegy 
200 különleges kötésű, ritka könyv 
is, köztük Francesco Colonna 1499-
ben kiadott Hypnerotomachia Poli-
philije (Poliphilus álma) és Abraha-
mus Ortelius flamand kartográfus 
Theatrum Orbis Terrarumja (Világ-
színház) 1601-ből.

Amikor anyagi lehetőségei már 
megengedték, Cerruti 1961-ben vá-
sárolt egy telket az akkor még romos 
Castello di Rivoli mellett; az évtized 
végére itt építtette fel provence-i stí-
lusú, a nyolcvanas években aztán 
már a gyűjteményi szempontokat is 
figyelembe véve átalakított, paza-
rul berendezett villáját. Ő maga ál-
lítólag mindössze egyszer éjszaká-
zott az épületben, de szabadidejében 

rendszeresen megfordult itt, hogy 
magára maradhasson kincsei vel. 
Telente itt fogyasztotta el vasárna-
pi ebédjét úgy, hogy közben a szalon 
minden falán kedvenc De Chiri-
co-festményeiben gyönyörködött. 
Állandó lakását a nyomda mellett so-
hasem adta fel, hogy cégéhez mindig 
közel – és szükség esetén gyorsan el-
érhető – legyen. A villa ajtaja éven-
te kétszer – védőszentjének napján 
és az év utolsó napján, a gyűjtő szü-
letésnapja előestéjén – barátai előtt 
is megnyílt; a nagyvilág leginkább 
ezen alkalmak résztvevőinek beszá-
molói alapján kaphatott képet a kol-
lekcióról.

A Castello di Rivoli közelsége utóbb 
sorsdöntőnek bizonyult. Az épület re-
konstrukcióját követően, 1984-ben itt 

nyílt meg Olaszország első és ma is 
a legfontosabbak közé tartozó kor-
társ művészeti múzeuma; ez később 
jó együttműködő partnernek bizo-
nyult. Cerruti 2013-ban alapítványt 
hozott létre, amelybe nemcsak a vil-
láját és a gyűjteményét vitte be, de 
amelynek jelentős tőkét is juttatott.

Az alapítvány 2017-ben a Castel-
lo di Rivolira bízta a kollekció gon-
dozását. A villát 2016 és 2018 között 
a legkorszerűbb követelményeknek 
megfelelően felújították, s idén má-
jusban a neves kortárs múzeum fiók-
intézményeként itt nyílt meg a Cer-
ruti-gyűjtemény állandó kiállítása, 
tovább gazdagítva a képzőművészet 
olaszországi bázisai között mind fon-
tosabb helyet elfoglaló Torino és kör-
nyéke kulturális kínálatát. A Castel-
lo di Rivoli pedig joggal reklámozza 
magát úgy, hogy látogatói nemcsak 
a kortárs művészetbe, hanem annak 
fontos inspirációs forrásaiba is bete-
kintést nyerhetnek.

emőD PéTer

„Fly Me to the Moon” – a svájci és osztrák kurátorok Frank Sinatra slá-
gerét választották a Holdra szállás fél évszázados jubileumi ünneplésére 
szánt tárlatuk címének. A 280 tárgy nyolc fejezetben tárgyalja az esemény 
mitológiai, vallási, utópisztikus, tudományos és művészi elő- vagy utóéle-
tét. A Kunsthaus Zürich és a salzburgiak saját anyaga mellett európai és 
amerikai köz- és magángyűjteményekből éppúgy válogattak, mint afrikai 
műtermekből – Algériától Botswanán át Ghánáig –, hogy vállalkozásuk 
egyetemes jelentőségét hangsúlyozzák. Az évfordulós anyag fél évezreden 
ível át, Albrecht Dürer Holdsarlós Mária (1511 körül) című fametszetétől és 
Galilei holland teleszkópja nyomán készített ábrái és latin kísérőszövegei 
1610-es, Sidereus Nuncius (Hírmondó a csillagokból) című első kiadásától 
(mely anno 550 példányban rögtön elfogyott) napjainkig.

A bőség zavarában csak képzőművészeti ízelítőre szorítkozunk (festmé-
nyek, grafikák, fotók, videók és multimediális installációk), ahol a súlypont 

a XX. és a XXI. századra esik. Mari-
anne von Verefkin temperáin korcso-
lyázók holdfénynél siklanak a jégen 
(1911); a posztok kitárt ajtóból tétle-
nül szemlélik az éjjeli gyújtogatást 
(Vilniusi rendőrőrs, 1914); a Telehold 
(1923) békés svájci havasok fölött vi-
lágítja meg a tavon halászókat. Ernst 
Ludwig Kirchner Stafelalpi holdkelte 
piknikező hegylakókkal (1917) című 
expresszív vásznával és Georg Heym 
Hold című versének fametszet-illuszt-
rációjával (1922) szerepel.

Robert Delaunay majd két évti-
zeden át (1913–1931) komponálta 
Körformák. Nap, Hold című, négy 
négyzetméteres olajképét. A témát 
gyakran feldolgozó Max Ernst Hold-

kóros (1944) című groteszk kisbronzát, vásznai közül a Humboldt-áramlatot 
(1951–1952), valamint A XX. századot (1955) válogatták be a tárlatba a kuráto-
rok. René Magritte életművében hasonló jelentő-
sége van az égitestnek: ezúttal az Épület holdvilág-
nál (1935 körül) című „játékkocka”-konstrukció és 
a lombkoronán függő holdsarlót mutató, sejtelmes 
Szeptember 16. (1956) látható.

Némiképp bizarr kontrasztként tekinthetünk 
a kiállításon a szovjet technikai folyóiratok borí-
tóira a Gagarin-ábrázolásokkal, majd az ezredfor-
dulótól japán manga- vagy Barbie-utánérzéseket 
mutató orosz képregényfüzetekre.

A neoavantgárd periódusból Lucio Fontana 
Concetto spaziale című ciklusát egy, a csillagos 
égboltra utaló változat (1949–1950) képviseli. 
Yves Klein Relief Planétaire RP8 (1961) című fes-
tett műgyanta lemeze a róla elnevezett kékben 
világít. Robert Rauschenberg Lebegő hold (1969) 
ciklusából az Ape című litográfia monokróm 
vörös, Andy Warhol Holdséta-szitanyomataiból 
(1987) pedig egy sárga variáns került az anyagba.

A kortársak közül Sylvie Fleury kitömött Vé-
nusz-űrhajót készített műszőrméből (1987), majd 
fémesen csillogó műszálas textíliákból (1999). Itt vannak Yinka Shonibare 
számtalanszor kiállított, törzsi viseletbe öltöztetett életnagyságú asztro-
nautái is, Nuotama Frances Bodomo 15 évvel későbbi filmjében (Afronauta, 
2014) pedig egy fekete nő a főszereplő.

A 375 oldalas angol–német nyelvű katalógus a Bécsben ismertté vált auto-
didakta Bakos Tamás Gagarin, boldog ember (2013) című art brut-portréját 
is reprodukálja. (Megtekinthető november 3-ig.)

W. I.

Museum der Moderne Mönchsberg, Salzburg

Repíts a Holdra!

Robert Delaunay: Körformák. Nap, 
Hold, 1913–1931

olaj, vászon, 200×197 cm
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Max Ernst: Holdkóros, 
1944

bronz, 92,6×32×30 cm
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A Zeneszalon Dosso Dossi, Pontormo, Antonio Joli és Paris Bordone 
festményeivel, valamint Marino Marini bronz lovas szobrával

A Körszalon Cesare Dandini és Giuseppe Maria Crespi  
festményeivel
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A német főváros az 1920-as években 
vált az európai művészeti élet egyik 
központjává. A fal lebontása óta vi-
szont a kortárs képzőművészet fel-
legvárának számít, a magángaléri-
ák száma 400 és 600 közé tehető, de 
múzeumból is van majd 200. Szep-
tember közepén, az Art Weekkel pár-
huzamosan Az ecsettől a kameráig. 
Moholy-Nagy László és magyar kor-
társainak művei az Antal–Lusztig-
gyűjteményből címmel nyílt kiállí-
tás a berlini Collegium Hungaricum 
és a debreceni Déri Múzeum együtt-
működésének eredményeként. Noha 
Moholy-Nagyot nem számíthatjuk 
a kortárs alkotók közé, neve – első-
sorban a Bauhausban kifejtett tevé-
kenysége miatt – világszerte ismert, 
művészete pedig ma is frissnek hat.

Külseje alapján nem tűnt művész-
nek: Bernáth Aurél üzletemberhez 
hasonlította, a vernisszázson megje-
lent unoka, Daniel Hug szerint Mo-
holy-Nagy „amazing networker”, ki-
váló kapcsolatépítő volt. Ez a képesség 
leszármazottaiban is öröklődött – lá-
nya, Hattula a zürichi egyetemen taní-
tott antropológiát, Daniel pedig a mi-
chigani Moholy-Nagy Foundation és 
a kölni művészeti vásár igazgatója.

Moholy-Nagy hosszú utat járt be: 
Bácsborsódon született, és Chicagó-
ban halt meg. Életműve létrehozá-
sához – tehetsége mellett – arra is 
szükség volt, hogy időben felismerje: 
a művészi kibontakozásához szük-
séges biztonság és financiális hát-

tér megteremtésére nagyobb esélye 
van a világ nyugati felén. 1919 végén 
hagyta el Magyarországot, távozásá-
ban politikai okok is közrejátszottak. 
Rövid bécsi tartózkodás után, 1920 
elején érkezett Berlinbe, ahol nemso-
kára kapcsolatba került a Herwarth 
Walden által fémjelzett Der Sturm 
galéria körül tömörülő művészek-
kel, az év végén pedig Nemes Lam-
pérth Józseffel együtt részt vett első 
berlini kiállításán a Gurlitt galériá-
ban. (A galéria vezetője, Wolfgang 
Gurlitt annak a Hildebrand Gurlitt-
nak volt az unokatestvére, aki a nácik 
megbízásából az elfajzottnak nyilvá-
nított képzőművészeti alkotásokkal 

kereskedett. A Gurlitt-ügyről eddig 
a Műértőben: 2014. január–febru-
ár; 2015. március; 2017. november; 
2018. április.)

A Collegium Hungaricumban lát-
ható tárlaton olyan képek is feltűn-
nek, melyeket Moholy-Nagy és Ne-
mes Lampérth Berlinben készített. 
Ezek közel 100 év után térnek visz-
sza ide – mondta megnyitó beszé-
dében Nagy T. Katalin, a kiállítás 
kurátora az egykor Ady tulajdoná-
ban lévő, Budai hegyek című Mo-
holy-Nagy-festmény előtt állva. De 
míg Moholy-Nagy nemzetközi karri-
ert futott be, és a halálát követő évben 
a Guggenheim múzeum emlékkiállí-

tást rendezett neki, Nemes Lampérth 
– rövid svédországi kitérő után nem 
sokkal – a sátoraljaújhelyi elmeosztá-
lyon hunyt el, művei egy része pedig 
elkallódott.

Moholy-Nagy Berlinben 1922-től 
1925-ig Walden galériájában is évente 
több kiállításon vett részt, miközben 
1923-tól a Bauhaus fémműhelyének 
vezetője lett Weimarban. A nácik ha-
talomátvétele után, 1934-ben hagyta 
el Németországot, először Amszter-
damban, majd 1935 és 1937 között 
Nagy-Britanniában élt. A világhábo-
rú kitörése előtt ment Chicagóba, 
ahol Walter Gropius megbízásából 
a rövid életű New Bauhaus igazgatója 
lett. Ennek megszűnése után School 
of Design néven alapított iskolát.

A tárlat anyaga az Antal–Lusz-
t ig-g yűjteménybő l va ló Matt is 
Teutsch-, Bortnyik-, Tihanyi-, Kas-
sák-, Uitz-, Márffy-, Bohacsek-művek 
mellett 13 ma élő képzőművész Mo-
holy-Nagy tevékenységére reflektáló 
alkotásával egészül ki. Moholy 1930-
ban, a párizsi Werkbund-kiállításon 
mutatta be Fény-tér-modulátor című 
kinetikus művét. A Collegium Hun-
garicumban most az erről készült 
Fekete-fehér-szürke árnyjáték című 
mozgókép is látható. A videót az év fo-
lyamán korábban már a berlini Haus 
der Kulturen der Welt is beválogatta 
Bauhaus Imaginista című kiállításá-
ra, míg az újra elkészített szerkezet 
a szöuli nemzetközi könyvvásáron 
szerepelt.

A művész az expresszionizmus irá-
nyából indult, majd az orosz avant-
gárd, berlini éveiben pedig a konst-
ruktivizmus kezdte érdekelni. Halála 
előtt, 1945–1946-ban – a korszellem 
jegyében – visszatért a Hug által „bio-
morfikus absztraktnak” nevezett al-
kotások létrehozásához. 

Aktualitását művészetfelfogásának 
újszerűsége, kísérletezésre való haj-
landósága, kapcsolatteremtő készsége 
és szociális érzékenysége adja, melyek 
termékeny együttállásával megelőz-
te korát. Ennek is köszönhető, hogy 
művei ma csillagászati összegekért 
cserélnek gazdát. 1922-es, Németor-
szágban készített EM 1 Telephonbild 
című képe 6,875 millió dollárért kelt el 
a Sotheby’s egyik 2016-ban rendezett 
aukcióján; ezzel akkor Moholy-Nagy 
a legdrágábban eladott, Magyarorszá-
gon született művész lett. (Megtekint-
hető október 18-ig.)

síPos lászló

Fesztiválhangulat, nem mindennapi találkozások, katartikus zenei élmények várják az érdeklődőket a Hallgatás Napján a Budapest Music Centerben. 

Az immár negyedik alkalommal megrendezett koncertsorozaton a közönség a magyar zenei szcéna élvonalbeli előadóival, a legkiválóbb szólistákkal 

és kamarazenészekkel találkozhat a Concerto Budapest művészei mellett. A fesztiválról Keller András korábban így nyilatkozott: „A hallgatás jelenthet 

meghallgatást, elcsöndesülést, elmélyedést, rácsodálkozást, felfedezést. A műsort illetően fontosnak tartottam a kaleidoszkóp-jelleget a kortárs zenéről, 

s mellettük pedig mércének, társnak a régmúlt idők nagy szerzőit.” Ez az időhíd-jelleg idén is megfigyelhető a koncertek műsorának sokszínű ségében. 

Az idősebb és a kifejezetten fiatal zeneszerző-generációk művei mellett a klasszikus szerzőket 

Beethoven, Vivaldi és Richard Strauss fogja képviselni.

Programigazgató: Keller András

vasárnap 11.00–23.00 BMC

EGYNAPOS KORTÁRS  
ZENEI FESZTIVÁL

19.11.10.

hallgatasnapja.hu

        

Collegium Hungaricum, Berlin

Bácsborsódtól Chicagóig 

Moholy-Nagy László: Budai hegyek, 1918–1919
olaj, vászon, 63×94 cm
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Moholy-Nagy László: Női akt, é. n.
akvarell, tus, papír, 315×250 mm



A r t i s s i m a
T Ó T E N D R E
P a r i s P h o t o
D O B O K A Y M Á T É 
E P E R J E S I Á G N E S 
F I C Z E K F E R E N C 
T A R R H A J N A L K A 
V Á R N A G Y T I B O R
A r t B a s e l 
M i a m i B e a c h
L A D I K K A T A L I N

TORINÓ

November 7——10

November 1——3

PÁRIZS

December 5——8
MIAMI
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