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A nemzetközileg jegyzett fiatal alkotó 
Budapesten látható legújabb kiállításá-
nak anyaga a bécsi Krinzinger Galériá-

ban szerepelt ez év elején Ersatz Utopia cím-
mel. Most a Kassák Múzeumban némi kon- 
textualizáló frissítésen átesve, mutatták be  
a hazai közönségnek. Az óbudai Zichy-kastély-
ban látható két installáció nem egy időben és 
alkalomra készült. A halle-i Werkleitz média-
művészeti központ Utopien vermeiden (Utópi-
ákat elkerülni) mottójú jubileumi fesztiválján 
debütált 2013-ban a Reklám-romok, majd eh- 
hez a gondolatmenethez kapcsolódott később 
a Kioszk-telep dioráma (2013-2014). Bár mind-
kettő koncepciója eleve a klasszikus avantgárd 
örökségén alapul, ezúttal a helyszín miatt egy 
szorosabb összeolvasásra adódik lehetőség, 
amelyet a rendezés ízléssel és mértéktartás-
sal ki is aknáz. Nem erőlteti túl, pusztán pár-
huzamokat, metsződéseket, szempontokat 
kínál fel a nézőnek, amiken békében eltöpreng-
het. Már maga a cím is egy kellőképpen talá-
nyos, semmire se kötelező, ugyanakkor több 
értelmezést megengedő Kassák-verssor a Tisz-
taság Könyvéből (1926). A kiinduló elképzelés 
viszont nyilvánvalónak tűnik, hogy a kortárs 
anyag a múzeum névadó művészének két, az 
1920-as évekből való kioszk-tervével kerüljön 
interakcióba. A falnál szegélyként körbefutó 
tárlók archív dokumentációja történeti kontex-
tust képez Kaszás installációja körül. A kora-
beli folyóiratok, kiadványok, reprodukciók, fotók 
az 1920-as évek azon kereskedelmi vásárok 
enteriőrjeiből, tipográfiáiból, információs táb-
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láiból, pavilonjaiból mutatnak példákat, ame-
lyeket avantgárd mesterek terveztek. Rajtuk már 
nem a századfordulós világkiállítások túlhabzó 
miliője, hanem a bauhausi esztétika funk-
cionalista, mérnöki világa jut érvényre. A ki- 
oszk ennek az új korszaknak emblémája- 
ként közvetíti mindazt, amit az I. világháború 
utáni modernizmus a társadalomról, gazdaság-
ról, politikáról, kultúráról, médiáról gondol. 
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Többnézetűsége, valamint az illeszkedési, vari-
álhatósági és szerkesztési kihívásai megragad-
ták a képzőművészek fantáziáját. A sík (grafi-
ka) és a térbeliség (plasztika) közötti átjár- 
hatóság kísérleti terepét jelentette számukra. 

Erre jó példa Kassák két kioszkterve, ame-
lyek papíron a képarchitektúrák sorába illesz-
kednek, de térben is működnek, ahogy a kiál-
lításon szereplő geometrikus absztrakt 
festő Joláthy Attila 1979-es makett-rekonst-
rukciói bizonyítják.

Kaszás a kioszk avantgárd ideológiáját és 
formai megoldásait idézi, de úgy, hogy azokat 
az újrahasznosított anyaghasználat révén 
inverzbe fordítja. Így a sallangmentes perfekcio-
nizmusba kódolt utópikus töltet lelepleződik.  
A Reklám-romok (2013) MDF-lapokból, lécek-
ből profin összerakott életnagyságú pavilon-
jának témája önmaga, azaz a reklám, mint  
vizuális elem, és annak viszonya a városi kör- 
nyezettel. Oldalain az ehhez kapcsolódó képes 
és tárgyi dokumentáció kapott helyett. Az elmé-
leti felütést a három nyelven (magyar, német, 
angol) felragasztott Kassák Lajos 1926-os cik-
ke képviseli. Az ő és kortársainak kioszkter-
vei alatt rendhagyó két Kassák-, és egy Her-
bert Bayer-makett található. A gyógyszeres 
dobozokból, kollázsszerű ráragasztásokból 
álló verziókon az avantgárd felirat- és tömeg-
kezelés, a legó-változaton a komplementer 
szín (piros, kék, sárga) és a makulátlan, sima 
felület érvényesül. Ez utóbbinál a zöld alap bal 
alsó sarkában három szál virág is díszeleg, 
amitől egy minden cifraságtól irtózó, vérbeli 
modernista bizonyosan frászt kapna. Kaszás 
eljárása pimasz, játékos, szellemes. Hommage 
és pastiche egyszerre. 

A mű információs anyagának másik fele nap-
jainkba kalauzol.  Az egyik digitális monito- 
ron váltakozó két fénykép a graffiti és a plakát 
díszítő funkcióját hangsúlyozza a városi tér- 
ben. A másik képernyőn ennek ellentéteként,  

a São Paulóból 2006-ban száműzött köztéri pla-
kátok üres hirdetőtábláinak, csupasz állványza-
tainak felvételei peregnek. A mellette lévő fali-
újságon pedig, mintegy erre rímelve, üres és 
rongált budapesti cégérek fotói sorakoznak. Sze-
mantikai vakfoltok, amikor maga a reklámhor-
dozó kerül előtérbe, annak anyag- és tárgysze-

rűsége. Kaszás kioszk-rekonstrukcióinál is 
valami ilyesmi történik. Ezért vélem erősebb-
nek a kiállítás esetében inkább a képfilozófiai és 
jelentéstani, mint a kiállításvezető által felvetett 
szociális vagy politikai aspektusokat. 

A szomszédos kisteremben kapott helyett  
a Kioszk-telep dioráma (2013-2014). A kinti  
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reklámpavilon-tervek kicsinyített, térbeli mása-
it láthatjuk salgó polcrendszeren sajátos skan-
zenként elrendezve. A makettek hulladékokból, 
műanyag, fa, karton darabokból készültek. Két-
ségkívül látványos az összkép, ha akarom múlt-
kritika, ha akarom jövőkép. Mindazonáltal, bár 
a motívum közös, mégsem érzem egységben 
Kaszás két művét, inkább két külön projektnek. 
Számomra a jelen kiállítási helyzet alaptémája 
a Reklám-romok (2013) és az avantgárd relikvi-
ák között létrejövő sűrű és sokrétű interakciós 
háló. Hozzá képest a másik, egyébként térben 
is elkülönülő munka már egy más történet.

A konstruktivista hivatkozások korábban is 
felbukkantak Kaszás művészetében. Példaként 
említhető a képarchitektúrákra emlékeztető 
madárházas Odu-sorozat (2011), vagy a Loránt 
Anikóval közösen jegyzett A remény óvóhelye 
(2004) című environment a Liget Galériában, 
amely a De Stijl modorában, újrahasznált 
faanyagokból készült osztályterem. A 2014-es 
Sydney Biennálén a makettes vonalat folytat-
va, Shanty-tower című munkájával szerepelt, 
amelyben, saját bevallása szerint, Yona 
Friedman megastruktúráit ötvözte Schöffer 
kinetikus tornyaival. Elegáns és választékos 

Kaszás kortárs-nyelvezete. Munkáiban ökoló-
giai, gazdasági és társadalmi kérdésekkel fog-
lalkozik, és az újrahasznosítás mindenesetben 
fő szempont nála. Például a jelen kiállításnál 
az udvaron felállított Kassák kioszktervének 
életnagyságú rekonstrukciójából a művész 
vezetésével virágágyásokat építettek a gyere-
kek. Ugyanakkor fontosnak tartja a mű eszté-
tikai minőségét, mert a néző azon keresztül tud 
legkönnyebben csatlakozni az alkotáshoz.  
A műtárgy szemléltetőeszközként való elgon-
dolása Szász György objektjeivel, az ökológiai 
kontextus pedig Halász Péter Tamás munkái-
val (pl. Forró torony I-II., 2009) rokonítható. 

Kaszás az Artmargins-nek adott interjújában 
úgy fogalmazott, hogy az intézményi művésze-
tet egyfajta laboratóriumnak tekinti kutatása-
ihoz. Ezt a típusú munkamódszert követi a je- 
len kiállítás. Pont annyi információt közöl, 
amennyi nem terheli meg a nézőt, de beindít-
ja, és gondolkodásra készteti. Számomra ere-
je a könnyű szerkezetes koncepcióban rejlik, 
amely, mint egy alapképlet variálható helyhez, 
időhöz és kontextushoz. Előzményeknek tekint-
hető alakban és jellegben a Propaganda bari-
kád (2003) vagy a luxemburgi MUDAM-ban őr- 
zött Megashelter (2011-2012). Installációi olyan 
gyűjtéseken alapuló alkotói folyamat esettanul-
mányai, amelyek egymáshoz lazán kapcsolód-
va, a művészet érintkezési pontjait keresik.

(A kiállítás 2014. július 5. – szeptember 21. között 
volt látható a Kassák Múzeumban)

A szakmailag különösen megosztó szalonkiállítás fennállásának 
utolsó negyedében jelent meg a kétnyelvű (magyar-angol) kata-
lógus, amely lényegében leköveti a Műcsarnokban látott kiállí-

tási koncepciót, így egyfajta vizuális guide-ként is tekinthetnénk rá - ami 
ott probléma volt, sajnos a lapokon sem múlik el. Grandiózus tárlat gaz-
dag gyűjteménye, melyben a köszöntő szövege (Fekete György) után Sze-
gő György, Sulyok Miklós, Golda János, Radványi György kapcsolódó 
tanulmányait olvashatjuk. Valamint Sylvester Ádámét, ami témája és stí-
lusa okán az összes között talán a legjobb írás, de nem csak a többi fölé 
kerekedik, ki is lóg a sorból. Mert a Különutas magyar szocreál / Egy lát-
hatatlan történet (2014-ben az régi-új Magyar Építőművészetben már 
leközölt), hogyan szorítható egy olyan tárlat kísérő anyagába, amely  
a kurátori vállalás szerint, az utolsó 10-15 év legszebb új, bővített épü-
leteit, műemléki beruházásait tárja elsősorban a tágabb közönség elé? 
Egyre csak szaporodnak a kérdőjelek lapozgatás közben: nehezen fedez-
hető fel stiláris, műfaji kapcsolat az egymást követő épületek, építmé-
nyek között; egy váratlan csoport a 100% kreativitás című blokk lezárá-
saként, ami kezdődik a Várkert Bazár újjáépítésével és zár az új 
Ferencvárosi stadionnal (220-225. old.), világos a szándék, az aktuali-
tás, de miért éppen itt, így? S mindhiába a világos, harmonikus szöveg-
tördelés, képelhelyezés, egyvalami megbicsaklik: mert mindazon alko-
tók, közreműködők, akik az egyes épületek tervezésében részt vettek 
„margóra” kerültek, ellenére a bordó lapszélnek, ami egyben az alko-
tói listát kiemelő háttér, a vastagon szedett nevek egyszerűen kikerül-
nek a látóterünkből. MSz

1978 és 1993 között mind a magyar, mind a kelet-eu-
rópai formatervezés szempontjából fontos össze-
jövetelek zajlottak Zsennyén. Magyar és külföldi 

(eleinte a szocialista országokból delegált, a nyolcvanas évek derekától 
már Nyugatról is érkező) szakemberek cseréltek szabadon eszmét és 
információkat, vitatkoztak egymással hivatásuk értelmezéséről, lehe-
tőségeiről és feladatairól a Művészeti Alap kezelésében állt kastélyban. 
Ennek az ily módon szellemi katalizátorként és ideológiai szelepként 
egyaránt szolgáló rendezvény-sorozatnak a dokumentumai korábban 
két kötetben (1993, 1996) már megjelentek. Jelen kiadvány lényegesen 
többre vállalkozik. A Zsennyei Műhely egyik alapítója, Lelkes Péter beve-
zető sorait követően Szilágyi B. András művészettörténész tudományos 
elemzését-értékelését kísérli meg a vállalkozásnak, amely a rendszer-
váltást követően többször átalakult. Dzsem néven 1993 és 2001 között 
diákműhelyként működött, 2005-től három nyáron át Olaszliszkán szer-
veztek alkotótelepet a település fejlesztési tervének kimunkálására. 
2010-ben aztán az immár kutatásra összpontosító és egyszersmind az 
új nemzedék számos képviselőjét mozgósító workshop visszaköltözött 
szülőhelyére. Noha az ipari formatervezés csupán egyetlen ága az ipar-
művészetnek, Szilágyi szerint „Zsennyén felsejlik az utóbbi 35 év ipar-
művészet-történetének váza is.” Könyve, amely úttörő módon, a kelet-
európai társadalmi-gazdasági fejlemények részeként veszi górcső alá 
a szimpózium történetét, ily módon számos tanulságos megfigyeléssel 
szolgál közelmúltunk szellemi életének e jelentős fejezetéről.

Vadas József
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35 év után

100% kreativitás – 1. Építészeti Nemzeti Szalon,  
(szerk. Rockenbauer Zoltán), Műcsarnok Nonprofit Kft., 2014

Lelkes Péter–Szilágyi B. András: Design 35. Zsennyei Műhely 1978–2013
Magyar Design Kulturális Alapítvány, 2014
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