
Jobbra a Hawaiian Pineapple Company 
(Dole) hirdetése ananászbimbót 
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Forrás: Woman’s Home Companion, 67.

Jobbra: Georgia O’Keeffe 
Heliconia, Crab’s Claw Ginger 

(Rákolló virág) 1939, olaj, vászon, 
48,3 cm x 40,6 cm, Collection  

of Sharon Twigg-Smith
© 2018 Georgia O’Keeffe Museum  

/ Artists Rights Society (ARS), New York

Hubert Duprat: Tube de trichoptère, 1980–2015, 
arany, gyöngyök, 1,8 x 0,6 cm (fent)

 A tegzeslégy lárvája a bábjában (műtermi fel
vétel), 1980–2000, arany, gyöngyök, türkiz (lent)

© A művész és az Art : Concept, Paris jóvoltából  

Fotó: Dorine Potel (fent) és Frédéric Delpech (lent)

ÉKSZER-BÁBOK

A francia származású képzőművész, Hubert 
Duprat Trichoptères című sorozata apró, aran�-
n�al és drágakövekkel ékesített szobrokból áll. 
A kis szobrok különlegessége, hog� közvetlen 
alkotójuk nem Duprat, hanem néhán� teg-
zeslég�, összetartó an�aguk pedig nem más, 
mint a rovarok által előállított sel�emfonal.  
A Föld legtöbb édesvíz közeli hel�színén meg-
található lég�fajta lárvái természetes élőhel�ü-
kön kaviccsal, murvával, homoktörmelékkel, 
gall�akkal erősítik meg a n�álmirig�eik által 
kiválasztott, sel�emből szőtt bábokat. A lassan  
mozgó lárvák a sel�emfonalat habarcsként 
használva építik meg háromhetes metamor-
fózisuk otthonát, hog� az idő leteltével ebből 
a sajátos házból kiszabadulva röppenjenek 
a szabad ég felé. Hubert Duprat ismervén a 
tén�t, hog� az apró rovarok bármil�en ren-
delkezésükre álló an�agot beépítenek ideig-
lenes gubójukba, a bebábozódási fol�amat 
kezdetén aran�- és drágakőtörmeléket kínált 
a tegzesleg�eknek. A természet pedig nem 
hazudtolta meg önmagát: a leg�ek nem ille-
tődtek meg a luxusalapan�agok láttán, hanem 
tették a dolgukat – íg� születhettek meg ezek 
az ékszer-bábok. (Sz.R.T.)

RÁKOLLÓ ÉS ANANÁSZ

Nem köztudott, de ananászkonzervet is hir-
dettek már Georgia O᾿Keeffe növén�portréi-
val. A festőnő 1939-ben járt először Hawaii 
szigetén, akkor is megbízásból. Kilenchetes 
üzleti útjának minden költségét a hawaii ana-
nászfeldolgozó ipar vezető cége, a mai kon-
zervdobozokról is ismerős Dole vállalat fizette 
két egész oldalas hirdetés képes illusztrációjá-
ért cserébe. Az akkorra már befutott festőként 
rajongótáborral és g�űjtőkörrel rendelkező 
O’Keeffenek voltak fenntartásai a megbízással 
kapcsolatban, de a különleges trópusi virá-
gok, a vízesésekkel, szakadékokkal szabdalt 
paradicsomi táj őt is len�űgözte. A hel�szí-
nen festett húsz festmén�t később férje, Alfred 
Stieglitz New York-i galériájában is kiállítot-
ták. A cégnek végül eg� vörös rákolló virágot 
(Heliconia) és eg� papa�aportrét küldött, amit 
a Dole mint rivális terméket természetesen 
azonnal visszadobott, sőt küldetett eg� ana-
násznövén�t O’Keeffe műtermébe, hog� lega-
lább utólag megfesthesse a reklám tárg�át. Az 
éles levelek között megbúvó rózsaszín bimbó-
val elégedett cég végül mindkét képpel hir-
detett. A New York-i botanikus kertben idén 
látható újra eg�ütt tizenhét darab az akkor 
keletkezett festmén�ekből, Hawaii flórájának 
több száz színpompás eg�edével körítve és 
árn�alva a „képriportot”. (Sz.R.)

Georgia O’Keeffe: Visions of Hawai’i,  
New York Botanical Garden,  
Enid A. Haupt Conservatory, New York,  
2018. október 28-ig.



Metszetbe öltözött modell Guo Pei  
a 2018as párizsi divathéten bemutatott 

L'Architecture kollekciójából  
© Guo Pei

Princess telefon, 1993, Henry Dreyfuss Associates, 
USA, öntött műanyag, fém; 10,5x21,5x10 cm, a Cooper 

Hewitt, Smithsonian Design Museum tulajdona
Fotó: Ellen McDermott © Smithsonian Institution

ÉRZELMES SZÍNEK

Annak ellenére, hog� a színek mibenlétét lát-
szólag már minden lehetséges oldalról elemez-
ték, eg� New York-i kiállítás arra tesz kísérle-
tet, hog� bizon�ítsa, a szín valójában kevésbé 
tudomán�, mint inkább művészet. Ennek 
ellenére Isaac Newtonnal n�it a tárlat, aki az 
1700-as évek elején prizmákkal kísérletezett, 
hog� megértse a szín tulajdonságait. Empiri-
kus megfig�elései alátámasztják azt az elkép-
zelést, hog� a szín valóban mérhető, kiszámít-
ható jelenség, úg�, mint a gravitáció vag� a hő. 
Ám mielőtt el   kezdenénk csak tudomán�osan 
gondolkodni a témáról, a kiállítás Goethéhez 
fordul, aki ku  tatásaival egészen más irán�-
ból közelített a színek világához. Goethe in -
kább költő volt, mint tudós, íg� inkább a szín 
fiziológiai-lélektani hatásaival foglalkozott.  
A kiállítás is a színek ránk g�akorolt szubjektív 
hatását elemzi, elsősorban azt vizsgálva, hog� 
a művészek és a dizájnerek hog�an hasznosít-
ják ezt a g�akorlatban. Megtudhatjuk, mil�en 
árn�alatok segítenek a tájékozódásban, hog� 
g�akran markáns színekkel manipulálják a 
vásárlókat – az eg�ik szekció például az irizáló, 
illúziót keltő felületekkel foglalkozik – leg�en 
szó szappanbuborékokról vag� éppen Josef 
Albers műveiről. Akad persze ol�an szín is, 
ami eg�-eg� formához idomulva szinte ész-
revétlenül fejti ki hatását. A képünkön lát-
ható, kilencvenes évek eleji pasztell rózsaszín 
telefon például egész biztosan kiiktatta tudat-
alattink fig�elmeztetését, és szinte testünk 
meghosszabbításaként tette természetessé az 
órákig tartó csevegést. (L.Zs.) 

Saturated: The Allure and Science of Color, 
Cooper Hewitt, Smithsonian Design 
Museum, New York, 2019. január 13-ig.

ESTÉLYI MAKETTEK

Guo Pei kínai divattervező idei őszi/téli kol-
lekciója „az emberi test és a térbeli dimenzi ók 
közti párbeszéd” lehetőségét vizsgálja igen 
eredeti módon. A L’architecture kollekció 
nem hétköznapokra szánt darabjain a ba rokk 
eg�házi építészet aran�os pompájától már 
korábban is inspirálódott tervező ezúttal a 
korábbi korok, főként a gótikus és reneszánsz 
építészet jellegzetes elemeit, konkrét vag� 
fik   tív épületek sziluettjét, metszetrajzát vetí-
 ti rá az amúg� is gótikus alkatú modellek  re.  
A harangszabású szokn�a éles hajtásai és me -
rev szerkezete a templomboltozatok csúcsíves 
cikkel�eit, kazettás menn�ezetét formázzák,  
a rózsaablakok áttört kőcsipkéi a valódi csip-
 ke bon�olult mintázatában, míg a támpillérek 
sora – néha végsőkig csupaszítottan mutatva  
a struktúrát – szokn�aabroncsként jelenik 
meg. A szigorúan elegáns, többn�ire fekete-  
fehér (esetleg szürke és bézs) színekre szorítko-
 zó öltözékek némel�ike egészen makettszerű, 
csak még nem eg� múzeumi vitrinben, hanem 
eg�előre mozgás közben, a kifutón tanulmá-
n�ozhatjuk őket. Lehet, hog� a divat változé-
kon�ságának és az építészet örök értékeinek 
kontrasztja miatt ol�an vonzóak? (Sz.R.)

Összeállította: Szikra Renáta



Szemlér Mihály: Csikós, 1869,  
olaj, vászon, 52,5 x 71 cm,  
Janus Pannonius Múzeum 

© JPM

Johann Varoni: Pécs látképe, 1859, olaj, vászon, 85,5 x 126 cm, Janus Pannonius Múzeum
© JPM

ARCZOK  
ÉS LÁTHATÁROK

A Janus Pannonius Múzeum g�űjtemén�é-
nek kevésbé ismert, korai an�agából válogat  
az a kiállítás, aminek archaizáló címe a re -
form kor nemzeti festészetét megalapozó két 
fontos műfajra, a portréra és a tájképre utal. 
A most látható művek többsége is il�en, de  
a jeles személ�iségek és hazai tájak ábrázo lá-
sának legismertebb és legnépszerűbb képvi-
selői, Barabás Miklós, Borsos József, Ben  czúr 
G�ula, Ligeti Antal, Munkács� Mihál�, Paál 
László, Székel� Bertalan, Telep� Károl� művei 
mellett pécsi művészek, többek között a sok-
oldalú „ag�ag edén�g�áros” Zsolna� Vilmos 
a közönség szá mára ez idáig ismeretlen alko-
tásai is szerepelnek a tárlaton. A kiállítás ku  - 
rió   zuma, hog� eg� külön teremben a 19. szá-
zadi Pécset is bemutatja, a hel�béli polgárok  
arcképcsarnoka mellett akkori városképekkel.  
A legérdekesebb közülük Johann Varoni osz  trák 
magáng�űj temén�ből nemrég előkerült nag� 
méretű látképe, amel�en a város topográfiailag 
valósághű vedutája eg� árkádiai típusú liget 
hátterében jelenik meg, s amel�ből még a bie-
dermeier pásztoridill sem hián�zik. Hiszen 
a patak partján üldögélő leán�t épp eg� bot-
jára támaszkodó juhászlegén� ig�ekszik még  
jobban levenni a lábáról. 

„Arczok és láthatárok”, Modern Magyar 
Képtár, Pécs, 2018. november 11-ig.

AMIKOR MÉG  
LEHETETT CIGIZNI 

Ma már elég nehéz elképzelni, hog� volt idő, 
amikor a dohán�zást nemhog� káros, de 
eg�e   nesen egészséges szokásnak tartották. 
1930-ban alapították a Nikotex Rt.-t, aminek 
a hirdetései ma már elég abszurdnak tűnnek: 
a dohán�zást hosszú életet adó, életminősé-
get javító tevéken�ségként népszerűsítették, 
amihez többek között ol�an grafikusokat 
kértek fel, mint Biró Mihál�, Berén� Róbert 
vag� épp Bortn�ik Sándor. A cigaretta ebben 
az esetben attól volt „egészséges”, hog� csök-
kentették a nikotintartalmát, s innentől bát-
ran javasolták a szívpanaszokkal küzdőknek, 
de reklámozták mint g�óg�írt a szédülésre, 
torokkaparásra, köhögésre vag� éppen fog-
panaszokra is. A szlogenek nemcsak plakáto-
kon, hanem számolócédulákon is megjelen-
tek, miszerint „Nem veszél�es a dohán�zás, 
ha Nikotexet szív!” vag� „Hosszú élet, makk-
egészség titka: Nikotex!”. Az Első Mag�ar Lát-
ván�tárban a Nikotex termékek és reklámok 
hazai és nemzetközi dohán�történeti relik-
viák között kerülnek bemutatásra – jelen van 
itt a népművészeti tárg�kultúrától a kortárs 
képzőművészetig minden, ami a dohán�zás-
sal kapcsolatos. A több évszázadot felölelő 
an�agot eredetileg Vörösvár� László kezdte 
g�űjteni, majd fia, Vörösvár� Ákos fol�tatta a 
dohán�zás kultúrtörténetét és kellékeit jelentő 
tárg�ak megőrzését, köztük a dohán�zó írók, 
filmsztárok és politikusok portréival, illetve 
szipkák, pipák, dohán�- és hamutartók, szi-
varvágók, cigi- és g�ufásdobozok, sőt csikkek 
eg�velegével. (L. Zs.)

A nagy szenvedély, Első Magyar 
Látványtár, Tapolca-Diszel,  
2019. május 31-ig.

Számolócédula  
GöncziGebhardt Tibor grafikájával

Fotó: Első Magyar Látványtár



Fent: 
Vigh Krisztina: 

Párnacsata, 2018, 
PLA, 3D print.

Lent: Triennálé-
enteriőr vödrökkel, 

háttérben Benkő 
Mariann Halk 

csobbanás című 
munkájával

Fotó /  ©  Artmagazin

Balra: LET IT SHINE, 2018, rétegelt 
lemez, konfetti, 450 x 450 cm.

Mellette: Benczúr Emese: Dolce vita 
(részlet), 2012, cukorpapír,  

206 x 125 cm, Winkler Nóra tulajdona
Fotó: Benczúr Emese © A művész jóvoltából

Összeállította: Szikra Renáta

ÁLLÓVÍZ

Szombathel� neve a mag�ar művészet történe-
tében összekapcsolódik az eleven textil fogal-
mával, és mostanra már majd fél évszázados 
hag�omán�ával. A textilbiennálékat, később 

-triennálékat akkor is megrendezik itt, ha a 
szem  léknek otthont adó Képtár épülete már 
régóta felújításra szorul. A Mátis Lajos tervezte 
tömbben a hazai brutalizmus eg�ik fontos pél-
dáját tisztelhetjük, úg�hog� mindenki nag�on 
várja már a munkálatok taval� beharangozott 
és idénre ígért elkezdését. Mert most, a nem-
rég bezárt 6. textiltriennálén nehéz volt a műre 
koncentrálni, amikor a kiállítás eg�ik legszebb 
darabja, a Hollandiában élő Benkő Mariann 
Halk csobbanás című, g�apjú, sel�em és fémszál-
ból szőtt jacquard gobelinje előtt két vödör fogta 
fel a (leszerelt) világítótestből fol�dogáló vizet.  
Vag� lehet, hog� nem marad más választásuk 
a szombathel�i múzeumok vezetőinek, mint 
megfogadni a triennálé eg� szintén legszebb 
da   rabjának, Vigh Krisztina hőre lág�uló mű -
an�agból 3D technikával kin�omtatott párna-
hímzés motívumainak tanácsát: BÍZZAD AZ 
ÚRRA DOLGAIDAT? (T.T.)

RAGYOGÁS  
A MÚZEUMBAN

Az Artmagazin 2005 karácson�án eg� kis 
méretű Benczúr Emese-művet ajándékozott 
olvasóinak; az akkori szám címlapjára ragasz-
tott nég�zet alakú, lentikuláris (kacsintós) 
képen bizon�os szögben a nem minden az, 
aminek látszik felirat jelent meg, eg� másik 
nézet azt mondta: minden látszik, de lehetett 
úg� is játszani vele, hog� az jöjjön ki: minden 
az, aminek látszik. 
Ezeket a lapokat még le kellett g�ártatni, azok 
a többn�ire hatalmas művek azonban, amel�e-
ket most Debrecenben, a MODEM-ben lehet 
látni, mind-mind összeg�űjtött an�agból ké-
szültek, cukorkáspapírból (Dolce vita), sörös  - 
doboz-n�itófülekből (Open your mind) vag� 
ol�an aran�papír-vagdalékból, amit a szil-
veszteri trombitákra is szoktak ragasztani (Let 
it shine). Az alapan�ag nem minden esetben 
hulladék, van, hog� olcsó kínai termékekből 
áll össze a mű, mint például a Ragyogj című 
térinstalláció esetében, ahol a plafonról lógó 
vékon� aran� (színű) n�akláncok erdejében az 
ezüstök adják ki a betűket. Az egész kiállítás 
címadó műve, a Let it be is kínai elemekből 
ké szült, csak ezek már elektromosak. 
Az egészhez a kulcsot eg�ébként a címek több-
ségére jellemző felszólító mód adja. Benczúr  
Eme se mintha megunta volna a lassabb, mant  - 
rázós utat, ami varrott, a hag�omán�os női  
tevéken�séget magasművészeti műfajjá eme-
lő munkáira jellemző. Szétnézett a világban 
és látta, hog� abban már szinte minden mű -
an�ag és kínai. És látá, hog� ez jó. Vag� jó 
is lehet, fő   leg, ha a teremtő erő kap eg� kis 
gellert, és az alkotásnak nemcsak a magasz-
tos, hanem a szemfén�vesztő jellege is meg-
mutatkozhat. Mu  kodj! és felrag�og a mon-
danivaló. És csak rajtunk múlik, hog� a 
tömegtermelt kis elemek transzfigurációja  
közben mi is felrag�ogunk-e. (T.T.)
 
Benczúr Emese: Let it be (Legyen!), 
MODEM, Debrecen, október 28-ig.


