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képezi a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és 
fenntartása, ezért nemzetközi művészek alkotá-
sai is láthatók. Munkamódszerük különlegessé-
ge, hogy a kiállítások rendezését maguk a tagok 
végzik el, lehetőséget adva a közös és organikus 
szerveződésnek és munkafolyamatoknak.

A Vasarely Múzeum két nagy termében ötven 
meghívott művész munkája kap helyet. Az inter-
aktív művek között vannak digitális, mechanikus, 
op-artos és zenei darabok is. Az egyik interaktív 
mű Viktor Hulík pozsonyi művész munkája: a fe-
hér, fekete és szürke mozgatható elemeket forgatva 
a néző tetszés szerint komponálhat. Ilyetén módon 
a látogató is részesévé válik a műalkotás folya-
matának. Igazán látványos eleme a térnek Orosz 
Klára pécsi szobrászművész platóni teste, ami egy 
térbeli sokszög, egy játék inspirálta képzőművé-
szeti alkotás. Saxon-Szász János Poliuniverzum 
nevű, mértani testek csúcsánál azonos színnel 
összeillesztős és Nemes Judith sík-geometrikus 
játéka összetettsége révén válik igazán emlékeze-
tessé, míg Sztruhár Zsuzsa Harmonográfja, amit 
működésbe hozva zenei hangközöket ábrázoló raj-
zokat lehet létrehozni, meditatív és transzba ejtő. 

Mengyán András fényművészeti alkotásainak 
formáit „fejben” kell kiegészíteni. Nagy kihívás, 
mert csupán egy megoldás van, bár részsikereket 
mindenképpen el lehet érni.

A zenei élményt a Rimóczi István vezette 
Bélaműhely Sound Art biztosítja. A Bélaműhely 
számára fontos a szemléletmód, hogy minél keve-
sebbet vásároljanak. Hangszereiket és hangkeltő 
eszközeiket olyan anyagokból, tárgyakból készí-
tik, amelyek a környezetünkben is megtalálható-
ak. Céljük, hogy a zene tényleg mindenkié legyen, 
az alkotás öröméhez mindenki hozzájuthasson. 
Sokan tartnak attól, ha hangszer kerül a kezük 
ügyébe, azt nem tudják megszólaltatni, kudarcot 
vallanak. Ezzel szemben a Bélaműhely hangszere-
it ki merik próbálni, és könnyen sikerélményt sze-
rezhetnek, mert senki sem kéri számon a klasszi-
kus zenei műveltséget, mivel minden létező 
hangot zenei hangnak tartanak. A Bélaműhely 
hangszerei most először jelennek meg kiállítótéri 
kontextusba helyezve, műtárgyként más művek-
kel, játékokkal együtt, amelyek közül kiemelten 
szórakoztató és monumentális Terebessy Tóbiás 
üvegorgonája. 

A Vasarely Múzeum új időszaki kiállítása, mely 
a kortárs művészetet játékkal és interaktivitással 
lopja be a látogatók szívébe, 2019. február 28-ig lá-
togatható. Az OSAS művészei és egyben kurátorai, 
Haász Katalin és Benedek Barna az épülő kiállítá-
son vezetett körbe.

A Vasarely Múzeum rendszeresen ad otthont 
az egyesület geometrikus absztrakció témakörét 
feldolgozó kiállításainak, amelyeknek fontos ré-
szei a kísérő zenei és ismeretterjesztő programok.

A GameOmetry tulajdonképpen már egy to-
vábbfejlesztett verziója a tavaly októberben az Off-
Biennálé (melynek mottója a Gaudiopolis, Sztéhlo 
Gábor holokauszt idején végzett gyermekmentő 
tevékenysége volt) keretében a játékon keresztül 
megközelített, Három Hét Galériában megrende-
zett Minta-Játéktervek című kiállításnak. Azzal, 
hogy játékos és interaktív műveket mutatnak be, 
a kurátorok ellenszegülnek annak a sztereotípiá-
nak, hogy a kortárs művészet megközelíthetetlen 
és érthetetlen.

Az Open Structures Art Society (OSAS), magya-
rul Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület egy kö-
rülbelül tizenkét éves múlttal rendelkező művészeti 
egyesület. A geometrikus, konkrét művészet jegyé-
ben alkotó képzőművészek: Gáyor Tibor, Harasztÿ 
István, Hetey Katalin, Konok Tamás, Maurer Dóra, 
Molnár Vera, Nádler István, Nemes Judit, vala-
mint műpártolók, műgyűjtők, művészettörténé-
szek: Dr. Dornbach Alajos, Szöllősi-Nagy András, 
N. Mészáros Júlia és Prosek Zoltán alapították.

Az OSAS teljesen önfenntartó, ám megnyug-
tatóan biztos hátteret nyújt a működéséhez a 
Szépművészeti Múzeum filiáléintézete, a Vasarely 
Múzeum. Az OSAS működésének fontos részét 
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Kiállító művészek: BÁLVÁNYOS Levente, 
Max BILL (CH), BOLYGÓ Bálint (H/GB), 
CZEIZEL Balázs, DOBÁNY Sándor, EPERJESI 
Ágnes, ERDÉLY Dániel, FISCHER Judit, GÁYOR 
Tibor, GYÖRGY Katalin, GYŐRFI Gábor 
(GB/H), HAÁSZ István, HALMI-HORVÁTH 
István, HARASZTŸ István, HETEY Katalin, 
HORVÁTH Richárd, Viktor HULÍK (SK), 
JOVANOVICS Tamás, KELLE Antal, Viacheslav 
KOLEICHUK (RU), KÓRÓDI Zsuzsanna, LÁBAS 
Zoltán, MAURER Dóra, MENGYÁN András, 
MILASOVSZKY László, Vera MOLNÁR 
(H/F), NAGY Barbara, NAGY Zsófia, NEMES 
Judit, Andrzej Jakub OLEJNICZAK (PL/US), 
OROSZ Klára, PLESZNIVY Ákos POROSZLAI 
Eszter, Franz RIEDL (A), RIMÓCZI István, 
SALAMON Pál, SAXON-SZÁSZ János, Esther 
STOCKER (I/A), SZABÓ Klára Petra, SZEGEDY-
MASZÁK Zoltán, SZÍJ Kamilla, SZTRUHÁR 
Zsuzsa, SZVET Tamás, TARR Hajnalka, 
TEREBESSY Tóbiás, Sofie THORSEN (DK/A), 
Margherita TUREWICZ LAFRANCHI (PL/CH), 
Victor VASARELY (H/F), WOLSKY András, 
ZALAVÁRI József.
Kurátorok: HAÁSZ Katalin, BENEDEK Barna

Terebessy Tóbiás üvegorgonájával. fotó: Doh i gabriella


