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A Kiscelli Múzeum–Fővárosi Képtár kiállításaira mindig oda 

kell fi gyelni. A gyűjtemény heterogén jellegéből adódóan – 

amely rengeteg izgalmas, bemutatásra, megírásra érdemes 

művet és történetet rejt – a kurátorok okosan egyensúlyoz-

nak a kultúrtörténeti, építészettörténeti, designtörténeti és 

képzőművészeti megközelítés, a történeti szemlélet és a kor-

társ nézőpont között, emlékezetes bemutatókat hozva létre. 

A Kassák Múzeum ugyanígy folyamatosan bizonyítja, hogy értő 

kezekben van a gyűjteménye. Érdemi kutatómunkán alapuló, 

a művészet társadalmi, politikai beágyazottságára rámutató, 

az összefüggéseket feltáró komplex kurátori megközelítés ki-

állításaik alapja.

A Különutak. Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció című ki-

állítást a két intézmény közösen, két helyszínen rendezte 

meg 2017. június 1. és 2017. szeptember 17. között. A kuráto-

rok: Juhász Anna, Sasvári Edit a Kassák Múzeum, Branczik 

Márta, Leposa Zsóka a Kiscelli Múzeum–Fővárosi Képtár ré-

széről 2017 egyik kiemelkedő, revelatív erejű, kettős tárla-

tát állították össze, amelyek az eredeti művek bemutatása 

mellett interjúkkal, dokumentumokkal tárták fel és tették 

érthetővé, hogy a szocialista kultúrpolitika által felállított 

akadálypályáján mozogva milyen kerülő utakon volt lehet-

séges az absztrakt művészet érvényre juttatása, sőt állami 

fi nanszírozása. A kiállítás (innentől kezdve egyes számban 

hivatkozom rá) mindezt a nemzetközi trendekhez igazod-

va, regionális megközelítésben teszi. „Nemzetközileg egyre 

nagyobb fi gyelem irányul a kelet-európai országok művé-

szetének regionális szempontú kutatására, és kifejezetten 

azok a területek kerülnek fókuszba, amelyek eddig kiestek 

a tradicionális művészettörténeti vizsgálódás látóköréből. 

Ilyen többek között az NDK művészete és annak mai érté-

kelése is.” – írja Sasvári Edit.1

A főszereplő, a 2017-ben kilencvenedik születésnapját ünnep-

lő Karl-Heinz Adler a hetvenes-nyolcvanas évektől kapcsolat-

ban állt Fajó Jánossal, Nádler Istvánnal, Maurer Dórával, Bak 

Imrével. Jelentős eredmény, hogy a németországi események 

mellett2 Budapesten is alkalom nyílt megtekinteni munkáit, és 

beemelni nevét a köztudatba. A mintarajzolást, textiltervezést, 

majd festészetet tanuló Adler az NDK-ban élve geometrikus 

absztrakciót képviselő, szeriális és konkrét műveivel nem érvé-

nyesülhetett. Párhuzamosan kiérlelt, alkalmazott művészeti, 

épületplasztikai munkássága viszont – a művészet társadal-

masításának jegyében – mint design, dekorációs tevékenység 

működőképesnek bizonyult. Adler újrafelfedezése napjainkban 

zajlik Németországban, és a budapesti kiállítást látva nem is 

lehet kétséges, hogy művei méltók a fi gyelemre.3 A hazai kurá-

torok Adler életművén keresztül a magyar művészetre, annak 

eddig alig vizsgált jelenségeire is fókuszáltak, a korszak néhány 

jellegzetes történetét feldolgozva kevésbé refl ektorfényben 

álló művészekről és műcsoportokról, műfajokról is beszéltek.

A Kassák Múzeum Adler képzőművészeti munkásságából válo-

gatott, főként papír alapú grafi kákat és kollázsokat, a Kiscelli 

Múzeum templomterében pedig Adler életművén keresztül a 

hetvenes-nyolcvanas évek dekorációs szándékú, geometrikus 

épületplasztikáiból láthattunk válogatást, a német művész 

munkái mellett érdekes magyar példákkal, feltérképezve a 

modern képzőművészet és a modern építészet kapcsolatát.

Ha számba vesszük a 2017. évi hazai tárlatokat, azt láthat-

juk, hogy kutatói fi gyelem irányul – egyre távoldó – közel-

múltunkra. A Ludwig Múzeum 2017 áprilisában nyitotta meg 

Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968–1980 című, minden 

elismerést megérdemlő kiállítását (kurátorok: Doboviczki At-

tila T. és Készman József). A Kiscelli Múzeum kiállításának Ad-

ler mellett kiemelkedően fontos szereplője Lantos Ferenc, aki 

képzőművészként, a Bonyhádi Zománcművészeti Alkotótelep 

alapítójaként és művészetpedagógusként is jelentőset alko-

tott, hiszen tanítványaiból alakult meg a pécsi művészcsoport. 

Lantos sokat foglalkozott épületdekorációval, és a Pécsi Mű-

hely tagjai is terveztek épületeket díszítő zománc falképeket, 

falburkolatokat. A Pécsi Műhely mellett az 1971-től datálható 

Pesti Műhely (alapítók: Bak Imre, Fajó János, Nádler István) 

fogalma még nincs eléggé „bejáratva”, de a kiállítás alapján 

használata jogosultnak tűnik.

A Magyar Nemzeti Galéria Keretek között – a hatvanas évek művé-

szete Magyarországon címmel rendezett nagyszabású kiállítást 

(2017. november 17. – 2018. február 18., kurátor Petrányi Zsolt). 

A vállalkozás fontosságát és nehézségi fokát jól jelzi, hogy 

1991, a Magyar Nemzeti Galéria korábbi hatvanas évek kiál-

lítása4 óta nem készült átfogó bemutató a korszakról, ezért 

Szabadság a korlátozottságban
Különutak. Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció. A Kiscelli Múzeum–
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1 Sasvári Edit: Különutak. Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció. 
In: Különutak 2017. 9. 

2 Karl-Heinz Adler: Systeme/systems. Berlin, Galerie EIGEN+ART, 2016. 
december 13. – 2016. november 19.; Karl-Heinz Adler: Ganz Konkret. 

Drezda, Albertinum, 2017. március 30. – 2017. október 15.
3 Életművét ma már a nagy presztízsű Galerie EIGEN+ART Lipcse/Ber-

lin gondozza.
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nem meglepő, hogy az esemény magas látogatószámot és 

komoly szakmai sajtóvisszhangot, a kurátori koncepció alap-

vető problémáira rámutató, éles kritikákat eredményezett. 

Tudatosítsuk a tárgyalt műveket övező, évtizedeken átívelő 

negatív asszociációkat: a művek születése idején a szocialista 

művészetfelfogás az absztrakciót a romlott Nyugat termé-

kének tartotta. A mai közönség és a kortárs kultúrpolitika 

ugyanezeket a műveket mint az elfelejteni vágyott szocia-

lista korszak termékeit tenné félre vagy semmisítené meg5. 

A hozzáértő szem azonban látja: ezek az izgalmas művé-

szeti kísérletek a modernizmust képviselő, magas kvalitású 

munkák, amelyek ma is frissek és érvényesek, megőrzésre 

méltók.

Örömteli, hogy a Különutak kiállításhoz katalógus is megjelent, 

a magyar mellett német nyelvű kiadásban.6 A  tipográfi a és 

design tekintetében visszafogott, letisztult megjelenésű, kis 

méretű (210×210 mm), színes, puhakötésű kötetet jó kézbe 

venni (grafi kus: Soós Bori). Szerkezete áttekinthető, a több-

féle műfajt képviselő tartalom – tanulmány, megnyitó szöveg, 

kiállításkritika, interjú, kurátori vezető, fogalomtár, idővonal 

– változatossá teszi a kötetet. A szakmai közönségen túl az ér-

deklődő nagyközönség is bátran forgathatja; aki végigolvassa, 

sokat tanul belőle a korszakról, képzőművészet és építészet, 

művészet és hatalom viszonyáról.

A 124 oldal 59 oldalán szerepel egész oldalas kép, és a legtöbb 

szöveges oldalon is vannak szövegközti képek. A borítón Ad-

ler grafi kája (Vonalsorozatok, 1986) mellé magyar párhuzam-

ként Lantos Ferenc egy szitanyomatának (Minta 2, 1980–1987) 

részlete került.7 A kötet két részre tagolódik, a „Tanulmányok” 

és a „Katalógus” egységekre. Az ötödik oldalon szereplő tar-

talomjegyzéket részletes, informatív, kétoldalas idővonal kö-

veti, amely 1947-től 1995-ig párhuzamosan követi a kiállítási 

anyag kontextusát jelentő magyar és a német eseményeket, 

valamint Adler életútját (a kezdő dátum indoklása: Magyaror-

szágon 1947-től folytak az absztrakcióviták, Németországban 

1948-tól indult a formalizmusvita).

A „Tanulmányok” fejezetet Sasvári Edit kurátori összegzése in-

dítja. Ismerteti a kiállítás koncepcióját, értelmezi az absztrakt 

művészet kérdése körüli eseményeket, álláspontokat. „Érde-

kes ellentmondás viszont, hogy míg a sztálinista rendszerek 

bukása után az absztrakciót mint autonóm művészeti formát 

továbbra sem tekintette tolerálhatónak a hatalom, a környe-

zetkultúrában, a köztereken, a dizájnban nemcsak hogy legi-

timmé vált ez a fajta gondolkodás, de társadalmi kiterjeszté-

sével a legszélesebb nyilvánosság előtt ölthették magukra a 

szocialista rezsimek a modernség arculatát.”8

Ezt követi Michael Müller-Verweyen, a budapesti Goethe In-

tézet igazgatójának Kassák Múzeumban elhangzott megnyi-

tóbeszéde. Bevezetőként az adleri életmű művészettörténeti 

helyéről, más művészeti ágakhoz fűződő kapcsolódási pont-

jairól gondolkodik.

A katalógus leghangsúlyosabb szövege egy interjú: Karl-Heinz 

Adler és Hans Ulrich Obrist beszélgetése.9 Az Adler művésze-

te iránti fokozott érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint 

hogy napjaink egyik legismertebb „sztárkurátora” készítette 

ezt a kisebb lélegzetű életútinterjút. Obrist jól kérdez, a vála-

szokból lényeges információkat kapunk Adler gondolkodás-

módjáról, munkamódszeréről, kapcsolati hálójáról, a korabeli 

NDK-s viszonyokról. Élvezetes olvasmány. Obrist kulcsfontos-

ságúnak látja, hogy Adler szőnyegtervezőként iskolázódott: 

„Napjainkban, a 21. században újra nagyobb érdeklődés mutat-

kozik a művészet és az iparművészet közötti kapcsolat iránt. 

A szőnyegek különösen aktuálisak ebben a kontextusban.”10 

Az életmű lényegét jelentő szeriális, moduláris gondolkodás-

mód másik eredője a közvetlen építészeti tapasztalat: Adler 

pályája elején (1955–1961) a drezdai Műszaki Főiskola építészeti 

tanszékén dolgozott. A városban ekkor készültek az első típus-

lakóházak, amelyeken az előregyártható, variálható, díszítő 

funkcióval is bíró épületelemekkel kísérleteztek.

Leposa Zsóka tanulmánya Lakner László 1962-es, az egykori 

Savoy étterembe készült Város című falképének keletkezéstör-

4 Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben. Kiállítás a 
Magyar Nemzeti Galériában 1991. március 1. – június 30., kurátorok: 
Beke László, Dévényi István, Horváth György.

5 A kiállításon külön szekció sorolja fel a már elbontott köztéri műve-
ket. Itt szeretném felhívni a fi gyelmet arra, hogy az utóbbi egy-két 
évben több jelentős, közel egykorú épületet bontottak le: Szervi-
ta téri iroda- és parkolóház (Szabó István, 1969–1973); Szervita téri 
egykori Belvárosi Távbeszélő Központ (Jeney Lajos és Bán Ferenc, 
1975–1976); Olimpia Hotel a Normafán (Farkasdy Zoltán, 1971–1972); 
Magyar Kereskedelmi Kamara Székháza, Kossuth tér (Pintér Béla, 
1968–1972). Az utolsó pillanatban menekült meg a bontástól a buda-
vári Országos Villamos Teherelosztó Központ, Virág Csaba emblema-
tikus épülete, amely 1972–1979 között született.

6 A lipcsei székhelyű Spector Books kiadónál 2017 áprilisában jelent 
meg Adler kétnyelvű (német és angol) életmű-katalógusa, a ma-
gyar kiállítás szerzőinek közreműködésével: Karl-Heinz Adler: Art in 

the System. The System in Art. Hg. von Hilke Wagner et al. Leipzig, 

Spector Books, 2017. A bevezetőt írta: Hilke Wagner, Mathias Wag-
ner, Branczik Márta, Leposa Zsóka, Sasvári Edit. Interjú: Hans 
Ulrich Obrist. http://spectorbooks.com/kunst-im-system-sys-
tem-in-der-kunst. (Letöltve: 2018. 06. 24.)

7 A hátsó borítón látható épületet, a Petőfi  Sándor utca–Szervita tér 
sarkán álló egykori Belvárosi Távbeszélő Központot az elmúlt hó-
napokban szerkezetig bontották vissza. Ezt a házat díszítette a 
kiállításon is bemutatott, Bohus Zoltán és Csiky Tibor tervezte hom-
lokzati fémplasztika, valamint Józsa Bálint és Kovács Ferenc mészkő 
falplasztikája a bejáratnál (1976).

8 Sasvári 2017 (ld. 1. j.) 10. 
9 Az absztrakció hátulról jön. Karl-Heinz Adler és Hans Ulrich Obrist 

beszélgetése 2016. augusztus 20-án a művész drezdai műtermében. 
In: Különutak 2017. 14–28. Az interjú a katalógus német nyelvű válto-
zatából kimaradt.

10 Obrist 2017 (ld. 9. j.) 16.
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ténetével indul. Bernáth Aurél véleménye szerint ugyan ez és 

a többi hasonló mű nem számít képzőművészeti alkotásnak, 

de a szocializmus ügyére nézve ártalmatlanok.11 A falkép lé-

tezik még eredeti helyén: az Oktogonon működő Burger King 

fala rejti. A tanulmány ezen a példán keresztül is a művészet-

támogatás és a művészetellenőrzés intézményes kereteit, a 

Művészeti Bizottság és a középületekre kerülő művek fi nan-

szírozását biztosító ún. kétezrelékes rendelet működését is-

merteti. A továbbiakban kitér Lantos Ferenc és Pécs szerepé-

re, majd a kiállításon is bemutatott budapesti példákat hoz.

Hornyik Sándor kiállításkritikája12 az exindex internetes folyó-

iratban jelent meg először. A rendkívül szellemes írás lényeglátó, 

az összefüggésekre rávilágító, az ideológiai, politikai narratí-

vákat pontosan értő elemzés, a kiállítás pozitív értékelésével.

A kötet második fele a „Katalógus”. Első szakaszában a Kassák 

Múzeum kiállításáról kapunk enteriőrképeket, válogatást a 

kiállításon szerepelt művekből, valamint a kötetben nem rep-

rodukált művek listáját. A Kiscelli Múzeum katalógusfejezete 

Branczik Márta és Leposa Zsóka kurátori bevezetőjével indul, 

majd Adler életrajzát és a kiállítás tematikus blokkjainak össze-

foglalóit olvashatjuk. Képanyagként egész oldalas enteriőrök és 

a kiállított művek képes, adatolt katalógusa szerepel, az épü-

letek és plasztikák esetében archív és/vagy új fotókkal. A kiál-

lításon bemutatott videóinterjúk listája (egy-egy indexképpel 

és hivatkozással) azok internetes elérhetőségét is megadja.13

Függelékként a témához kapcsolódó fogalmak glosszáriumát 

kapjuk. Érdemes lett volna a kötet végére egy válogatott bib-

liográfi át, ajánlott irodalomlistát is illeszteni, hogy tényleg 

teljes legyen az ismeretterjesztő paletta.

A kiállítás további érdeme, hogy kézenfekvő módon használja 

az internet adta lehetőségeket: a kísérő kiadványként meg-

jelentetett, negyven művet tartalmazó térkép,14 amelyet a 

kurátorok a Köztérkép online, önkéntesek által fejlesztett adat-

bázisával közösen hoztak létre, városfelfedező művészeti sé-

tára és információgyűjtésre invitál minden érdeklődőt. Aki 

végignézte a kiállítást és/vagy elolvasta a katalógust, garan-

táltan más szemmel jár az utcán, keresve a megismert és a 

még felfedezésre váró köztéri épületplasztikákat, falképeket.

Őry Júlia

művészettörténész, 

FUGA Budapesti Építészeti Központ

11 Leposa Zsóka: A „nem ártanak”-tól a kívánatosig. Az absztrakt geo-
metria középületeken a hatvanas-hetvenes években. In: Különutak 
2017. 29–39.

12 Hornyik Sándor: Absztrakció és politika. In: Különutak 2017. 41–47. 

13 http://budapestvideo.hu/rovat/kulonutak (Letöltve: 2018. 06. 24.)
14 https://absztrakt-kiscelli.kozterkep.hu/img/kiscelli_absztrakcio_ter-

kep.pdf (Letöltve: 2018. 06. 24.)
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