
1250 Ft

KÉPZŐMŰVÉSZE TI FOLYÓIR AT

Művészeti 
diploma 
2021

Bukott 
utópiák:  
a preraffaeliták

Velencei 
Építészeti 
Biennálé

Beszélgetés 
Havadtőy 
Sámuellel





1

VÉRFRISSÍTÉS 

Szilák Andrea Lilla:  
Otthoni edzésprogram 
Megjegyzések az MKE képgrafika 
szakirány diplomakiállításáról

Koller Margit:  
Három út, három irány
Az MKE Szobrász Tanszékének  
idei diplomázóiról 

Tayler Patrick: 
Festői felvetések 
képernyőmegosztásban
Az MKE Festő Tanszékének  
idei diplomázóiról 

Hamvai Kinga: 
A mikrótól a konceptékszerig 
MOME Diploma 2021

Cserna Endre: 
Szűk spektrum
A MOME fotográfia mesterképzés 
2021-es diplomamunkáiról

Tayler Patrick: 
Rétegelemzés
Összefoglaló a PTE Művészeti 
Karának diplomázóiról

Boros Lili: 
Az eltűnt Én nyomában 
Az EKE Vizuális Művészeti 
Intézetének képalkotás szakos 
diplomamunkáiról 

Kaposi Dorka: 
Hogyan válhat a kombucha 
műalkotás-hordozóvá? 
A 35. OTDK Művészeti és 
Művészettudományi Szekció tárlata 

Fazakas Réka: 
Eltáv
Az ELTE SEK Vizuális Művészeti 
Tanszék diplomázóiról 

Istvánkó Bea: 
Do you speak művészet? 
A vizuális művészeti képzés 
szakszótára 

BUKOTT UTÓPIÁK

Gellér Katalin: 
A múltidézés varázsa
Gondolatok a Vágyott szépség 
című kiállításon

Tatai Erzsébet: 
Intézeti séták
Akadémia (körbejárás) 

KÖZELKÉP

Jankó Judit: 
Őszinteség és szembesülés 
Beszélgetés Havadtőy Sámuellel 

SZEMLE

Lóska Lajos: 
Víz és festék 
IV. Országos Akvarell Triennálé 

Sinkó István:  
A Haász-dosszié
Haász István tízlapos sorozata

Cs. Tóth János: 
Totális kiterjesztés,  
formanyelvi variánsok
Kiss Ilona könyvművész 
színterei 

Sinkó István: 
Szaggatott úti képek
Géczi János dekollázsai 

KÜLFÖLDI IZGALMAK

Kőszeghy Flóra: 
Jelenképek a jövőből
A Velencei Építészeti Biennálé 
aktualitásai 

Hamvai Kinga: 
Képeslapok Kínából 
Art Basel Hong Kong 2021

 

5   

 

8

10 

13

15

18
 

20

 22

24

 

26

28

32 

36

40 

43

44

46

48

51

TartalomKedves Olvasók!
Hagyományunkhoz hűen szeptemberi lapszá-
munkat ezúttal is a képzőművészeti területen 
frissen diplomázott pályakezdők munkáinak 
bemutatásával indítjuk. A seregszemlén túl e 
cikkek célja egyben a hazai művészetoktatási 
tendenciák aktuális hangsúlyváltásainak feltér-
képezése. 

Szerzőink beszámolnak számos kiemelkedő 
tárlatról is. Szó esik többek között a preraffae-
liták kiállításáról, az idei Velencei Építészeti 
Biennáléról és a hongkongi Art Baselről. Jankó 
Judit interjúja Havadtőy Sámuel műtermébe en-
ged bepillantást.

Párhuzamos valóságok című elméleti mel-
lékletünk a különféle alkotói gyakorlatok, alter-
natív univerzumok tematikáját járja körül. Vető 
Orsolya Lia a festészet terepén megfogalmazó-
dó elvágyódás jelenségét elemzi; Molnár Ráhel 
Anna a szakmai együttműködések viszonyrend-
szerén belül gondolja újra a barátság, a szeretet 
és a szerelem ideáit; Fülöp Tímea természeti és 
emberi katasztrófákra reflektáló szálakat fejt fel 
Keresztesi Botond és Lázár Kristóf munkáiban. 
A szerző egy másik írásában a művészetoktatás 
független kezdeményezéseit is tanulmányoz-
za. Sirbik Attila interjúja Borsos Lőrinc sajátos 
identitásstruktúráját és működését vizsgálja; 
Horváth Márk Jelena Viskovic digitális műve-
inek poszthumán értelmezését tárja fel; Tay-
ler Patrick Dorota Gawęda és Eglė Kulbokaitė 
művészpárossal folytatott beszélgetése pedig 
a művészetelmélet testiségre fókuszálásának 
lehetőségeit tekinti át. Az olvasó a művészeti 
színtér további izgalmas történéseiről is tájéko-
zódhat a folyóiratot böngészve.

A szerkesztőség

A borítón BORSOS Lőrinc: 
Hider, 2016, maszkok 
(nyomott textil), ruhacsipesz, 
fürdőköpeny, 115-106 
Apartment Gallery, Budapest, 
Fotó: Sulyok Miklós

GYENES Júlia Boróka: 
Vidám katasztrófák 1., 
2021, akvarell, papír, 
20×30 cm
A művész jóvoltából



NÁDLER István: Szabadon, 2021
Fotó: Deim Balázs,  
Ferenczy Múzeumi Centrum

„A közép a harmónia, ami az 
ellentétes erőket egyesítő szán-
dékkal oldja. A közép nem más, 
mint a lélek harmóniája, az a 
ritka pillanat, mikor az ego nem 
figyel, nem akar. Mindig ennek 
a középnek valamelyik ellenté-
tes oldalán áll az ember. Egész 
pályám e két oldal ismeretéről, 
feldolgozásáról szól” – fogal-
maz Nádler István. A Szabadon 
című kiállításon bemutatott la-
pokon a művész a fent és a lent 
birodalmát egyesíti. Ecsetjének 
mozgását követve, a különbö-
zőképpen viselkedő matéria sű-
rűn felfelé törekszik, spirálsze-
rűen örvénylik, kereszt alakban 
fröccsen, majd eltűnik. A medi-
tációt követő munka közben a 
fekete energianyalábként sza-
badon áramló gesztus jelöli ki a 
haladás irányát, a szellemi utat 
a végtelen felé. 

A szentendrei IKON tárlata a 
művész 2020–21-es új grafikai 
műveit mutatja be, amelyek kö-
zül tíz lap a Ferenczy Múzeumi 
Centrum kiadványaként meg-
vásárolható szitanyomatmappát 
alkot. 

Szabadon
Nádler István 
kiállítása 
IKON, Vajda Múzeum,  
2021. október 6. –  
2022. január. 9.

2 AJÁNLÓ

HORVÁTH Dániel: Busz, 2016,  
olaj, vászon, 140×200 cm 
Fotó: Lapos László

Más táj
Horváth Dániel 
kiállítása
K Galéria,  
2021. augusztus 26. – 
szeptember 24.

Horváth Dániel (1980) időről 
időre visszatér a tájkép klasszi-
kus toposzához. A festményein 
megjelenő tájak azonban mindig 
másodlagosak; tükröződések, 
kép a képben motívumok vagy 
éppen digitális glitchek által 
torzítottak. Számos jelentésré-
teggel bírnak, és túlmutatnak 
a valóság puszta leképezésén.  
A kiállítás a művész utóbbi ti-
zenöt évben készült, tájképi 
problémakörhöz kapcsolódó 
alkotásaiból válogatott, és így 
a látogató a különböző képcik-
lusok részeként létrejött kom-
pozíciók összecsengéseit is re-
konstruálhatja. „Egy festmény 
eleve illúzió, egyfajta értelmezé-
se az érzékszerveink segítségé-
vel észlelt valóságnak. A valóság 
pedig személyes preferenciáink 
folyamatos projekciója. Nem 
más. Ezek a tájak sem mások, 
projekciók és spektákulumok 
egyazon pillanatban. Más táj. 
Elbambulok a fák közötti víztük-
röt szemlélve, a hegyek csak sík 
motívumok, festék és folt.”

Jan-François DUBREUIL: LQSI Le 
quoditien de Paris, 1990, akril, vászon, 
91×138 cm

Praeludium
A MOMŰ első kiállítása 
Vaszary Galéria, Balatonfüred, 
2021. augusztus 20. – 2022. 
január 8.

A tárlat – ahogy a címe, a Prae
ludium is sugallja –, egy nagyobb 
lélegzetű kezdeményezés és ki-
állítássorozat előjátéka: az új 
balatonfüredi MOdern MŰtár 
(MOMŰ) létesítésének induló 
eseménye. A MOMŰ a Szöllő-
si-Nagy – Nemes Gyűjtemény 
képzőművészeti és fotográfi-
ai anyagából áll. A modern és 
kortárs, zömében a nemzetközi 
geometrikus, illetve a konkrét 
művészetet reprezentáló gyűj-
temény harminc év után került 
haza Párizsból Balatonfüred-
re. A kiállítás a képzőművészeti 
gyűjtemény szűkített válogatását 
adja hazai és nemzetközi művé-
szek alkotásaiból Bob Bonies, 
Botos Péter, Gaël Bourmaud, 
Jean-François Dubreuil, Ézsi-
ás István, Gáyor Tibor, Haász 
István, Hans-Jörg Glattfelder, 
Gerhard Hotter, Lantos Ferenc, 
Maurer Dóra, Molnár Vera, 
Claude Pasquet, Torsten Ridell, 
Sigurd Rompza, Albert Rubens, 
José Luis Sánchez és Zalavári 
József műveivel. A MOMŰ meg-
nyitására a tervek szerint 2022 
nyarán kerül sor. 

BÜKI Zsuzsanna: Kék ég, 2021,  
elektrográfia, 50×50 cm

Falak és 
kapuk
Büki Zsuzsanna 
kiállítása 
Pelikán Galéria, 
Székesfehérvár,  
2021. augusztus 13. – 
szeptember 24.

Büki Zsuzsannát mindig is von-
zották a határterületek. Először 
a festészet és a grafika, majd a 
fotó s végül a digitális nyomatok 
közti átjárások, kapcsolódási 
pontok érdekelték. Hosszasan, 
gondosan érlelt művein végül 
úgy rakódnak egymásra, cso-
mósodnak össze a különböző 
technikák és műfajok, ahogy a 
képein szereplő kapuk, falak 
időmarta vakolatrétegei. A mos-
tani kiállításon látható elektro-
grafikák is ezt a tematikát mélyí-
tik tovább az ilyen esetekben 
gyakori, nosztalgikus-révedező 
hangnemet egy objektívebb, kí-
sérletezőbb jellegű megközelí-
tésre cserélve.

Büki Zsuzsanna nem elégszik 
meg a töredékek, málló téglák, 
mohos kövek, rozsdás zárak ad-
ditív felmutatásával. A folyama-
tos változás mindegyre állandó-
nak tűnő folyamatára kíváncsi, 
illetve a mögöttük felsejlő tör-
ténelmi fordulatokra, a tárgyak-
ban objektiválódó emberi sor-
sokra, a természet csendes, de 
kérlelhetetlen beavatkozására.
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Gerhard RICHTER: Kis fürdőző, 1994, 
olaj, vászon, 51×36 cm

A Valós látszat című tárlat a ne-
gyedik kiállítás a Szépművészeti 
Múzeum – Magyar Nemzeti Ga-
léria a németországi képzőmű-
vészet 1945 utáni tendenciáira 
fókuszáló sorozatában. Gerhard 
Richter művészete több szem-
pontból is érdekes a magyarok 
számára: összeköt bennünket 
a bonyolult és fordulatokban 
bővelkedő közös múlt és Kö-
zép-Európa, ahol az eredetileg 
keletnémet alkotó élete első 
mintegy harminc évét töltötte. 
Richter 1932-ben Drezdában 
született, Kelet-Németországot 
1961-ben hagyta el, s jelenleg 
Kölnben él. A mostani budapesti 
kiállítására külön rajzsorozatot 
is készített, amelyet most elő-
ször láthat a közönség. A bemu-
tatott közel 80 műalkotás hazai 
és nemzetközi köz-, illetve ma-
gángyűjteményekből érkezett a 
budapesti tárlatra. A művek az 
1960-as évek ikonikus fotófest-
ményeitől a legismertebb, kolo-
risztikus absztrakt műveken át 
a legfrissebb, a nagy festészeti 
életmű „utáni” intim ceruzaraj-
zokig terjednek. 

Valós látszat 
Gerhard Richter 
kiállítása 
Magyar Nemzeti Múzeum, 
2021. augusztus 27. – 
november 14.

STANDOVÁR Júlia: Squeezer, 2019, 
Brooklyn, archív pigment nyomat, 
75×56 cm

A kék  
melleken túl
Standovár Júlia  
kiállítása 
TOBE Gallery,  
2021. szeptember 1. – október 2. 

A tárlat az azonos című könyv-
ben látható képanyag egy részét 
dolgozza fel, amely Bede Zsu-
zsanna szexuálpszichológus és 
lánya, Standovár Júlia őszinte 
beszélgetései alapján készült. 
A kiállítás a szexualitással kap-
csolatos, változatos témákat, az 
együttlét sokféleségét és az inti-
mitás különböző szintjeit mutatja 
be fotónyomatokon, rajzokon és 
betonból készült objekteken ke-
resztül. Az emberi kapcsolato-
kat és bensőséges folyamatokat 
bemutató médiumok saját érzé-
kenységüket, anyagukat és fel-
lelhető mintázataikat hívják elő, 
hogy megteremtsék azt a mély, 
de egyben humorral és iróniá-
val átitatott nyelvezetet, amely a 
nőiesség, a generációs különb-
ségek és a fizikai lét nézőpontjait 
vizsgálja. Kurátor: Meggyesházi 
Éda.

TÖRÖK-ILLYÉS Orsolya a Macerás 
ügyek című film főszerepében, 2000, 
rendező: Hajdu Szabolcs
© Szilágyi Lenke/NFI

Nagylátó
szög
120 éves  
a magyar film 
Ludwig Múzeum – Kortárs  
Művészeti Múzeum,  
2021. június 23. – november 14. 

Az első, megrendezett jelenete-
ket is tartalmazó magyar filmet, 
A tánczot 1901. április 30-án 
mutatták be a budapesti Uránia 
Tudományos Színházban. Ezt 
az időpontot tekintjük a magyar 
film születésnapjának. 120 év 
telt el azóta, amelynek eredmé-
nyeire, értékeire és kihívásaira 
ilyen távlatból érdemes vissza-
pillantani. A tárlat különleges 
utazásra invitálja a látogatót, 
amely a film megszületésétől 
napjainkig vezet. Bemutatja a 
mozgókép megszületése előtti 
korszak kísérleteit, az akkoriban 
népszerű optikai játékokat és a 
magyar némafilmek csodálatos 
világát. A kiállításon eddig soha 
nem látott minőségben kerülnek 
közönség elé az első Magyaror-
szágon forgatott filmfelvételek, 
amelyeket a Lumière-cég meg-
bízottjai készítettek Budapesten 
1896 májusában. A látogatók 
megismerhetik a néma- és a 
hangosfilmkorszakot, a magyar 
film aranykorait és a kortárs fil-
msikereket, amelyek kapcsán 
több fontos fesztiváldíjat erede-
tiben is megcsodálhatnak. 

HEGEDŰS 2 László: A kifinomult ízléssel 
töltött atombomba, avagy…, 2017–2021, 
digitális fotómontázs, 45×65 cm

A vizuális 
létminimum 
alatti élet 
várakozással  
teli busz
megállói 
Hegedűs 2 László  
kiállítása 
Magyar Fotográfiai Múzeum, 
Kecskemét,  
2021. szeptember 3. –  
október 17.

Az internet képtárából kölcsön-
zött, szleng értelemben már 
önmagukban is szürreális, a vi-
zuálisan érzékenyek számára 
pusztító hatású építmények H2L 
műtőasztalán professzionálisan 
transzformálva művészettörté-
neti értelemben is szürreálissá 
váltak. Ezt többnyire oly mó-
don érte el a művész, hogy a 
kép saját testrészeit (képrész-
leteit) átültette az alapképekbe.  
A képlelet feloldódik a képzelet-
ben, és a létrejött transzplantált 
művek által, túl az esztétikán, 
a vizuális létminimum alatti élet 
várakozással teli buszmegállói-
ból utazhatunk a művészet való-
színűtlen valóságába.

A sorozatfolyam Hegedűs 2 
László a szocializmus témakö-
rében tett kalandjainak harma-
dik, befejező állomása. A nagy 
fehérvári árvíz és A szocialista 
szürrealizmus titokzatos bája 
című konceptuális műveletei – a 
156 képből álló képanyag – egy-
ben a múlt vizuális korlenyoma-
tának emlékezete.



4 VÉRFRISSÍTÉS

A művészetoktatás relevanciáját éppen az adja, 
hogy egyetemi évei alatt a hallgató érvek és ellen-
érvek, álláspontok és cáfolatok konfliktusokkal 

tűzdelt közegében alakíthatja ki a képzőművészeti mű-
ködésre vonatkozó stratégiáit. 

A hagyomány, a progresszió, a referencialitás, az 
egyéni útkeresés, a formatervezett profizmus, a cset-
lő-botló zsenialitás, a tudatosság, az ösztönösség mind 
olyan fogalmak, melyeket elrendezve a pályakezdő tá-
jékozottabban tud a művészeti színtérre lépni. „A tudás 
gyakran darabokra hullik, amint megpróbáljuk átültetni 
a gyakorlatba, és minden egyes darab egy-egy újabb, 
váratlan útvonalat vázol fel.”1 – olvashatjuk az oktatás 
jövőjét vizionáló, 2006-os Manifesta-kötetben. Boris 
Groys ide köthető gondolata szerint a művészetoktatás 
eleve túl sok megközelítési módszerrel él, amely azon-
ban üdvözlendő tény is, hiszen jelzi, hogy végre elérkez-
tünk a szabadságához.2 James Elkins ezt a sokféleséget 
öndefiníciós krízissel kötötte össze: szerinte az intézmé-
nyekben összekeveredik a francia akadémizmus képzési 
módszere, a német romantika mester-tanítvány viszony-
ra épülő, belső lelki valóságokat feltáró megközelítése, 

a Bauhaus-iskola „vissza az alapokhoz” mentalitása és 
a háború utáni művészetoktatás politikai szerepvállalást 
hangsúlyozó attitűdje.3 Ebben a viszonyrendszerben ta-
lán érdemes azokra a kontrasztos dichotómiákra figyel-
ni, melyek kitartóan szétválasztják a szakmai közeget: 
ilyen örökzöld téma a forma és tartalom kettőssége.  
A „koncept” vagy a „craft” felsőbbrendűségének bi-
zonygatása helyett laboratóriumszerű helyzetben is 
elképzelhető e két területet násza: a művészet mint 
kutatás, valamint a kivitelezés „know-how”-ja egy moza-
ikszerű szerkezetben találkozhatna,4 ezzel megvalósítva 
a tudásmegosztás idilli Parnasszusát.

A folyamatosan megújuló, változó célkitűzések alap-
ján újragondolt oktatási infrastruktúrából e hallgatók 
most kiléptek, és a kanonizációs komplexum előterében 
várakoznak, ahol új játékszabályokhoz kell igazodniuk.  
A következő oldalakon összegyűjtöttük – a teljesség igé-
nye nélkül – a 2021-es diplomázók szerteágazó művé-
szeti felvetéseit, hogy ezáltal is ismereteket nyújtsunk az 
olvasónak a pályakezdők közegének legfrissebb fejle-
ményeiről.

1 Babak Afrassiabi – Nasrin Tabatabai: Practice of Indecisiveness. In Notes for an Art School, Manifesta 6 School Books, 2006.
2 Boris Groys: Education by Infection. In Steven Henry Madoff (szerk.): Art School (Propositions for the 21st Century), The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts – London, 2009, 27.
3 Cornelia Sollfrank: James Elkins-interjú. In Dundee Contemporary Arts, Visual Research Centre, Dundee, 2008.
4 Jeffrey T. Schnapp – Michael Shanks: Artereality (Rethinking Craft in a Knowledge Economy) In Steven Henry Madoff (szerk.): Art School (Propo

sitions for the 21st Century), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, 2009, 156.

Diploma 2021
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Megjegyzések az 
MKE képgrafika 
szakirányának 
diplomakiállításáról

Szilák Andrea Lilla

Otthoni 
edzésprogram

NINCS ÖN KÖRÜL MŰVÉSZET, DE VÁGYIK VALAMI 
ÉDESRE?
Az idei év képgrafika szakos diplomázói a pandémia 
teremtette helyzetből adekvát reakcióval vágták ki ma-
gukat: kiállításukat a hagyományoktól eltérően külső 
helyszínen, a Virág Benedek Ház tereiben mutatták be. 
A művészléten túl a puszta lét dilemmái megkapó hét-
köznapisággal, humorral vagy éppen kontemplatív, értő 
figyelemmel kerültek terítékre a diplomázók tolmácsolá-
sában. Az anyagra érthető okokból idén kevésbé jellem-
zőek a hagyományos technikákkal operáló képgrafikusi 
anakronizmusok: tradicionális technikák választása a 
műhelyek és a technikai eszközök hiányában szinte ki-
vitelezhetetlen lett volna, a hallgatóknak pedig meglehe-
tősen csekély idő állt rendelkezésükre, hogy az egyetem 

nyújtotta infrastrukturális lehetőségekkel éljenek a dip-
lomaév alatt. Ennek is köszönhetően – az elmúlt években 
kiemelkedő tendenciaként – nyernek teret a különféle 
digitális technológiák, nem „protézisként”, hanem auto-
nóm módon alkalmazva az egyes projekteknél. 

MOST ÖN LEHET AZ ÁBRÁZOLÓ ÉS AZ ÁBRÁZOLT!
A fentieket alátámasztó példa Barsi Annamária digitális 
rajzokból készült Égi testek, földi tájak című sorozata, 
mely a Naprendszerben tett utazásra invitál. A sci-fi-kul-
túra és az űrtechnológia rohamos fejlődése már felkészí-
tette a civilizált emberiséget egy ilyen lehetőségre, mely 
már-már reális projektként merül fel. A megélés sze-
mélyes hangvételén és az urbanizált környezet hétköz-
napi metaforáin keresztül bontakozik ki Cseh Barbara  

Részlet ENYEDI Zsolt 
Elysian Enyedi (2021) 

című filméből (rendezés 
és vágás: SCHNABEL 

Annabella)
Fotó: Szilák Andrea 
A művész jóvoltából
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diplomaterve (Paradicsom), melynek főszereplője a 
műanyagzacskó, a tárgykultúra ökológiai szempontok 
szerint kiközösített darabja. Cseh választása azonban 
sokkal inkább társadalmi megfontolásból eshetett a há-
nyattatott sorsú tárgyra, mely akárcsak a városi flaneur, 
„nem-tárgyként” vetődik végig az urbánus környezet 
„nem-helyein”. Cifra Anett is egy méltatlanul hanyagolt 
motívumot, az utcai szemetest készíti el korábban dúc-
ként használt rézlemezekből (Maradékaim), s tölti meg 
régi nyomatokkal. Ez a gesztus többet jelent az anyag 
átforgatásánál, inkább egyfajta upcycling; a hangsúly a 
befektetett munka és a végeredmény kvalitatív viszonyá-
ra tevődik.

NA, ÉS AZ ALKOTÓI ENERGIÁK? AZT HISZI, SZABA
DULHAT TŐLÜK?
Csorba-Simon István a művészlét mindennapi prózaisá-
gából építi fel allegorikus fényképsorozatát, melynek a 
használt archaikus fotóeljárás, az ezüstzselatin-nagyítás 
patinája ad romantikus távlatot. A képeken Csorba-Si-
mon különböző műtermi helyzetekben szerepel, és az 
alkotói aktivitással szemben a passzivitás és egyfajta 
közöny jellemzi, mely a fizikai korlátokon túl lehet fruszt-
ráció és szorongás eredménye is. A krízist humorral és 
öniróniával oldja fel Enyedi Zsolt, aki szuggesztív tekin-
tetű showmanként hirdeti a paradicsomi állapot eljöve-
telének lehetőségét, melyet egy termékcsalád megvá-
sárlásán keresztül ígér számunkra. Enyedi korábbi, a 
Pincében nyílt kiállítása alkalmával1 már foglalkozott a 
műtárgyak és az ergonómia kapcsolatával: egy ügynök 
visszafogott, szofisztikált precizitásával mutatta be tár-
gyait, melyet ezúttal a teleshopok giccses képi világa és 
frázisai váltanak fel, igazodva a tévét kapcsolgató, ki-
kapcsolódni vágyó néző ingerküszöbéhez. Kazsik Mar-
cell projektjének címe Ötletgazda. A művész a kreatív 
ipar referenciáit tisztán kapitalista-gazdasági megfon-
tolásból használja, a kimért üzletiesség konceptuális 
esztétikai minőségében interpretálva azt. A hangsúly a 
műtárgykereskedelem résztvevőinek viszonyára tevő-
dik, valamint a művészet és a piaci érték megítéléséből 
származó anomáliákra.

MÉG TOVÁBBRA SEM SZABADUL TŐLÜK…
A diplomázók közül egyes alkotók érzékeny, befelé for-
duló magatartást képviselnek az egyedi technikák lí-
rai megfogalmazású analóg alkalmazásával, ahogy ez 
látható Simák Zsófia Georgina rezignált rajzsorozatán  
(A melankólia vonalai) vagy éppen Jámbor Hajnalka több 
panelből álló, variábilis absztrakt festményén (Mentett 
elengedett). Mészáros Eszter a zártságból kinyitott abla-
kokként méri fel környezetét, és ezt megfontolt, katalo-
gikus igénnyel tárja elénk fotóin (Halmozások… minden
féle nyulak és más egyéb dolgok gyűjteménye). Egyazon 
látvány időbeli fázisait dokumentálva, formai-érzéki 

CSORBA-SIMON István: 
Most, az előbb, 2021, 
ezüstzselatin-lithnagyítás
Fotó: Csorba-Simon 
István
A művész jóvoltából

ENYEDI Zsolt: Elysian 
Enyedi, 2021, film, fa, 
polifoam, 3D-print, 
masszázsolaj, installációs 
nézet
Fotó: Nagy Rozi
A művész jóvoltából
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asszociációs láncokon vagy éppen szentimentális kép-
zettársításokon keresztül teremt kapcsolatot a jelensé-
gek között. Horesnyi Bálint sorozatának (Allegoria della 
Storia) dimenziói kevésbé az intimitásból fakadnak, a 
fragmentált világ egysége a történelmi narratíva megidé-
zése útján áll össze monumentális fametszeteken. Tiha-
nyi András térinstallációja (Diszparitás előtt) pedig már 
kivonja az időpercepció által meghatározható vonatkoz-
tatási pontot; absztrakt viszonyrendszert képez a teret 
kitöltő kék kötélhálóból, valamint a csomópontokon el-
helyezett kis nehezékekből, illusztrálva az egyes és az 
egész szituáltságából fakadó determináltságot.

CSAK A FALATOKAT EMÉSZTI ÖNMAGA HELYETT?
A szellemi letisztultság és az abszolút látás egységére 
tart igényt Ács Kinga-Noémi videóval kiegészülő objekt-
je, a függesztett szabályos tetraéder zárt rendszerének 
egyensúlyát azonban játékosan beépített rekeszek bont-
ják meg, melyeken keresztül betekintést nyerhetünk a 
lélek sötét bugyraiba feloldatlan transzgenerációs gát-
lások és a korosztályt érintő akut egzisztenciális prob-
lémák formájában. A szembenézés azonban, csakúgy, 
mint a felnőtté válás, elkerülhetetlen. Gál Boglárka 
patologikus boncolása a női test fiziológiai aspektusa-
it vizsgálja. A szilikonból kiöntött nőalakok kíméletlenül 
tárgyiasulnak: a termelői kultúra bizarr Barbie-babái 
is lehetnének leszedhető hasfalukkal, mellyel funkcio-
nálisan tesznek eleget a nekik szánt, rendeltetésszerű 
feladatoknak. Az installációhoz tartozó videón látható, 
ahogy Gál az egyik szappanból készült figurát elmossa: 
a neurotikussá gyorsított mozdulatsor megdöbbentően 
invokálja Semmelweis Ignác örökségét, ugyanakkor azt a 

társadalmi közmegegyezést, melytől a kézmosás, csak-
úgy, mint a női szerepeknek való megfelelés, mechani-
kus feladattá válik. 

Az idei anyagot megfigyelve kiemelkedni látszik egy 
olyan vonulat, amelyben a diplomázók az őket foglal-
koztató, aktuális kérdéseket letűnt korok kulturális re-
ferenciáival kötik össze. A kiállításon nem szerepelt Se-
bessy Barnabás képregénye, a To the Eternity, mely a 
szórakoztatóipar által érzéketlenített befogadóhoz szól, 
a halál fogalmát pedig a középkori moralitásjátékokkal 
hozza összefüggésbe. Gaszper Viktória animációja (In 
the dark) ezzel szemben egy okkult, törzsi tradíciókat 
idéző szertartás keretében, a nemi szerepek felől és a 
női-férfi kapcsolat dinamikáján keresztül hívja fel a fi-
gyelmet az életet formáló erők ismétlődő természetére. 
Illés Áron a kommunizmus eszméit és idoljait régészeti 
leletként, votív szobrokként jeleníti meg (Szocialista ar
chaizmus), míg Rakk Adrián Ernő Bábel tornya című fest-
ménye a realista stílusirányzat és a posztkommunizmus 
tanulmányozása által teremt szintézist saját művészeti 
gyakorlatán belül.

A diplomakiállítás egésze a különféle megfogalma-
zási módok polifóniája, ugyanakkor az egyéni szólamok 
összhangzata mégis emelkedett, túlmutat a puszta ak-
tualitásokon. Az a bizonyos „egy lépés hátra” pozíció-
ja jellemzi őket, mely által a fiatal képzőművészek nem 
csupán elszenvedői egy állapotnak, hanem a reflexióra 
való hajlandóság birtokában tudatosan artikulálják né-
zőpontjukat.

A cím és az alcímek Enyedi Zsolt Elysian Enyedi című videóinstalláció-
jából származnak.

1  Sublime Entrance, Pince, http://pinceproject.com/project/sublime-entrance/

GÁL Boglárka: 
Intangibilis anatómia, 

medikalizált 
paradigmák – A női 

test reprezentációja az 
orvostudományban, 

2021, áttetsző 
műgyanta, 

ételszínezék, áttetsző 
szappan, illóolajok, 
avalonfólia, filcrajz, 

bársonyfólia, 
digitális animáció, 

fényvisszaverő textil, 
rézkarc

Fotó: Szilák Andrea
A művész jóvoltából
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Az MKE Szobrász 
Tanszékének idei 
diplomázóiról

Koller Margit

Három út,  
három irány

2021-ben a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Szobrász Tanszékén ösz-
szesen három diplomázó végzett. 

Három nagyon eltérő szobrászi nyelvvel kísérletező fiatal 
küzdött meg a Covid–19 okozta nehézségekkel: otthoni 
körülmények között, az egyetemi műtermeken kívül kel-
lett létrehozniuk alkotásaikat. Bár a diplomavédés online 
zajlott, a hallgatóknak lehetősége nyílt az Epreskert kiállí-
tótermeiben installálni és dokumentálni műveiket. 

Bajgal Dölgön Buteeleg című diplomamunkája ket-
tős önportré. Az alkotó önmaga két egészalakos má-
sát faragta ki hungarocellből: egyikük háziköntösben és 
pizsamában, másikuk fürdőruhában néz farkasszemet 
önmagával. Kezükben egy tradicionális mongol takaró, 
egy úgynevezett buteeleg található. A mongol származá-
sú, Magyarországon felnőtt szobrászhallgató munkáiban 
az utóbbi években saját nemzeti és kulturális identitását, 
valamint az otthontalanság terhelt érzését kutatta ön-
maga mintázásán és a mongol tárgyi kultúrához fűződő 
viszonyán keresztül. A kezükben hagyományos, lótusz-
virágos pokrócot tartó, életnagyságú alteregók gesztu-
sai olyan érzést keltenek, mintha az alakok egyenesen a 
múltat akarnák kiporolni. A fehérre festett, mozdulatlan 
figurák monokróm nyugalma kontrasztot képez a beemelt 
tárgy színei vel és mintázatával, ugyanígy a díszletipar-
ból ellesett technikával kidolgozott, laza öltözetű alakok 
is elütnek a tradicionális teveszőr pokróc kivitelezésétől. 
Leheletnyi konfliktusok okoznak feszültséget és késztetik 
a nézőt a különböző jelentésrétegek felfejtésére az első 
ránézésre profán jelenetben. 

Körei Sándor virágcsendéleteket készített Virágok vá
zákkal címmel. Installációjában ötvözi a festői tradícióit 
és a szobrászi megoldásokat: öt posztamensen rende-
zett el öt különböző csendéletet, melyeket az köti ösz-
sze, hogy az adott kompozíció minden egyes elemét kü-
lön üvegvitrinbe zárta. Igazi, élő virágokat használt, az 
egyes szálakhoz pedig előzetesen gondosan kiszámított, 
precízen méretre szabott üvegdobozokat gyártott le. Az 
installálás abban a pillanatban ért véget, amikor ezekbe 
a dobozokba óvatosan beleillesztette a csendélet virág- 
és vázaelemeit, melyeket szintén üvegfedéllel zárt le.  
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A mű azonban itt mégsem tekinthető befejezettnek: Kö-
rei az utóbbi években azzal kísérletezik, hogy műveibe 
bevonja az enyészet folyamatát. Elrohadó gyümölcsök, 
fonnyadó, majd kiszáradó virágok, kiömlő bor, elszáradt 
kalács – a vanitas-képek érdekes, szobrászi újragondolá-
sának lehetünk tanúi. A diplomamunkában megjelenő vi-
rágcsendéletek hagyományosan organikus kompozíciója 
és az enyészet folyamata egy szigorúan zárt és kontroll 
alatt tartott, a saját elemei közt is távolságot hagyó üveg-
kalitkába került, melynek átlátszó falai betekintést nyújta-
nak a természet folyamatosan változó jelenségvilágába és 
annak konzerválási, megtartási kísérletébe.

Az Epreskert Kálváriájában Barabás Benedek diplo-
mamunkája kapott helyet. Az installációban két szilikon-
ból kiöntött, agyagszínűre patinázott portré áll egy-egy 
állványon a mintázáshoz használatos fejvasakra helyezve. 
A barokk kálvária szakrális tere és egy szobrászműterem 
hangulata keveredik össze a lehunyt szemű, fiatal és szép, 
nyugalmat sugárzó portrék műtermi eszközökkel való 
installálásában. A szilikonfejek tarkójából kiinduló zsine-
gekkel – a diplomázó szándéka szerint – mozgatni lehet 
a gumifejeket, melyet videóra is vett. A videót elnézve a 
nehézkesen mozgó, darabosan „nyújtózkodó” fejek csu-
kott szemeikkel számomra nem az alvó, öröklétnek szánt 
szobor megszemélyesítését, elképzelt álmodozását (a mű 
címe: Ki járhat a teremben?), mint inkább az interneten 
fellelhető, emberszerűre szabott mesterséges intelligen-
ciát bemutató bizarr videókat juttatták eszembe, ahol a 
humanoid robot az emberi érzéseket természetesen kísé-
rő mimika utánzásával próbálkozik.

BARABÁS Benedek: 
Ki járhat a 
teremben? 2021, 
szilikon, zsineg, 
mintázóállvány, 
változó méretek
Fotó: Koller Margit
A művész jóvoltából

Bajgal DÖLGÖN: 
Buteeleg, 2021, 

vegyes technika, 
változó méretek

Fotó: Koller Margit
A művész jóvoltából

KÖREI Sándor: 
Virágok vázákkal, 
2021, virág, váza, 

üvegvitrinek, 
változó méretek

Fotó: Koller Margit
A művész jóvoltából
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Az MKE Festő 
Tanszékének idei 
diplomázóiról

Tayler Patrick

Festői felvetések 
képernyőmegosztásban

Úgy tűnik, semmi sem helyettesítheti a fizikai teret. 
Ahogy az idén 150 éves Magyar Képzőművésze-
ti Egyetem hatalmas belmagasságú műtermeire 

sem jelent igazán jó alternatívát az otthoni sufni, úgy az 
epreskerti padokon zajló konzultációkat sem pótolja a 
Teams. Az immáron végtelennek tűnő járványügyi hely-
zet mintha konkrét átrendeződésekkel is járna: az idei 
festő szakos diplomázók munkáit  a korábbi évek ter-
mésével összehasonlítva az az érzés kerítheti magába a 
megfigyelőt, hogy a sodró erejű trendek hatásával szem-
ben idén lényegesen több az elszigetelt vagy az új irá-
nyokba felfedező expedíciókat indító művészeti pozíció.

Az absztrakció különböző avantgárd hagyománya-
it felelevenítő alkotók idén is meghatározóak, azonban 
nehéz lenne e leegyszerűsítő általánosításon túl közös 
nevezőket találni. Kaszás Konrád József monokróm 
felületeket cikkcakkozással feltérképező kompozíciói 
– melyeket a közönség már különböző kiállítások alkal-
mával megismerhetett – Viemann Rozália Lili műveihez 
képest egészen más hangulatot ütnek meg. Viemann 
visszacsiszolt, festmények hamvaiból kibontakozó, orga-
nikusan hullámzó tablói és monomániásan űzött rajzolá-
si tevékenysége, mely során a tömegközlekedésen utazó 
maszkos tömegről készít skicceket, feszültebb viszonyt 
körvonalaz, mint Kaszás motívumainak sugárzó opti-
mizmusa. Benkő Barnabás kirobbanó erejű csíkstruk-
túrái egészen más dinamikával osztják fel a képfelszínt, 
mint Szlávik Barbara csupán élőben észlelhető különb-
ségekre támaszkodó efemer festményei. Az installálási 
módok is sokrétűek: míg Csekő Andrea rácsszerkezetbe 
vizionálta 100 darab 30×30 centiméteres képét, melyen 
a formálódó négyszög figuralitással kacérkodó tényke-
déseit követhetjük, addig Zsóka László emberi léptéken 
túlmutató, monumentális festményekbe zárta hússzerű, 
gesztusokra redukált árnyképeit.

Egyes alkotóknál mintha éppen a festészetből való 
kilépés pillanatára kerülne a hangsúly: míg Csendom 
Veronika fényes csempékre transzponálta gesztusait, 
addig Fazekas Réka fotók térbe emelése révén hozott 
létre műgyantába zárt, organikus felületeket, Mazán Ani-
kó pedig tükrök segítségével nyitotta meg redukált képe-
lemek párbeszédéből felépülő kompozícióit. Mindhárom 

GYENES Júlia Boróka: Angyalok, 
2021, akvarell, papír, 30×20 cm

A művész jóvoltából
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alkotó esetében kulcsfontosságú a bevont fény; a csilla-
nás, az árnyék vagy éppen a tükör által képzett folt a mű 
aktív alakítójaként lép fel. 

Az emberi alakot tematizáló, klasszikusabb ízeket 
kereső diplomamunkák gyakran a teatralitás képzettár-
sítását hordozzák. Balog Krisztián különböző stílusok-
ra töredezett, önallegorikus tablója, Dohanics Orsolya 
konkrét irodalmi mű színpadi adaptációját parafrazeá-
ló, többalakos kompozíciója, Tóth Borbála vázlatosan 
nyitott gyermekábrázolásai vagy Németh-Hamerli Judit 
Mária lecserélhető tetoválással kiegészített férfialakja 
ugyanazt a dilemmát állítják elénk: mitől hiteles egy ér-
zés megjelenítése, és hol kúszik a képbe akaratlanul is a 
pátosz? Tóth Xénia „tükör” (valójában fotó) előtt pózoló 
szoboregyüttesének alakjai – bár a táblakép műfajától 
eltávolodva – hasonló kérdéseket érintenek. Hogyan be-
szélhet hozzánk egy fehér textilbe burkolt, neutralizált, 
allegorikus alak az individuum egzisztenciális kételyeiről?

A környezet gyakori tematizálása talán a pandémiás 
szobafogsággal is összefügg. Csanálosi Mária lebegő 
akvarellszobái a festészeti észrevételeket egy makett-
szerű építmény belsejébe űzik, így a képek finom részle-
teire csupán az ablakokon bekukkantva, illetve a hiányzó 
padlón keresztül láthatunk rá. Kőmíves Luca Kényelmet
len tereim című akvarell-vászon sorozatában saját készí-
tésű makettekből indult ki, melyekben a tárgyak léptékét 
szürrealista megoldásokat idézően zavarta össze. Roz-
man Csenge képei is ezt a dilemmát mélyítik el: az alko-
tó kissé klausztrofób dobozterei a köztér bejárhatatlan 
metaforáivá válnak.

RETTEGHY Ádám: Piros mászóka, 2021,  
acél, zománcfesték, 180×360×120 cm

A művész jóvoltából

FAZEKAS Réka: Transzparens észleletek, 2021, fotó, 
plextol, műgyanta, 300×300×300 cm
Fotó: Varga Szabolcs Lajos
A művész jóvoltából
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A festészeti kísérletek között a szimbolikus rendszerek 
konstruálása is fontos szerepet játszott. Míg Jobb And-
rea virágfejeket ábrázoló festményei, Varga Csongor 
barlangszerű, organikusan formázott képei vagy Bogá-
csiová Anna aprólékosan hímzett lepke- és szívmotívu-
mai esetében a természet átélése válik fontossá, addig 
Szaniszló Anna JDC0307 című, 2020–2021 között ké-
szített olaj-vászon alapú animációjában egy apró repü-
lőgép útjának efemer kibontakozására kerül a hangsúly. 
Ruskó Márton egy sátor felületére komponálta életének 
jellemző motívumait. Archaikus hangot üt meg, a narra-
tíva építészeti térré lényegül. Skublics Ádám expresszív 
munkáinak origóját művészettörténeti előképeket rejtő 
digitális kollázsok jelentik: a felcsillanó épületdíszek tö-
redékei és a selymes drapériák a festészeti nyomok által 
részben olvashatatlanná váló felület referenciái. 

A határhelyzetek művészeti megélése, az egzaltált 
vizuális kommunikáció tudatos vállalása szintén meg-
jelenik. Gressai Ferdinánd egy dobozszerű privát térbe 
helyezi expresszív, art brut-s hangulatú figuráit: az óriás, 
a magzat, az androgün, a dinoszaurusz és a földönkí-
vüli alakjaival a létezés időbeli rétegeit modellezi. Gye-
nes Júlia Boróka akvarelljein többek között vaddisznók, 
laptopok és szédítő pepitamintájú textilek rendeződnek 
humorral teli, jelentésükben szertelen egységbe. Lovász 
Luca fagyiszínekkel operáló mangaappropriációi az ét-
kezés és a szubjektum keserédes találkozási pontjai: 
a lebegő designerételek között átmenetinek ható, illé-
kony lányalakok válnak az alkotó alteregójává. Dömö-
tör Dominika művein többek között közmunkások és 
élelmiszerbolti eladók jelennek meg az „ősi” Microsoft 
Paint vizualitására hajazó stílusban. Kazai Hajnal képe-
in lágyan megformált Barbie-babák, pudlik és játékok 

úsznak a papírlap álomittas felületén. A sarkos, „edgy” 
művészeti pozíciók olykor konceptuálisabb irányokba is 
elmozdulnak. Góth Martin hivatkozásokat és egyéni ész-
revételeket magába sűrítő gondolattérképe mögött egy 
„overthinkerként” definiált alak sejlik fel, aki a kurátor és 
a művész közötti zónát sajátítja ki. Trash-esztétika, bit-
coin, Yves Klein – Calvin Klein-doppelgängerek és sakk-
táblák: 2021-es diagnózis, amely az önmaga hiányaként 
jelen lévő mű irányába mutat. Retteghy Ádám hobbi-
telken berendezett műtermében egy gondolatfolyamat 
lepárlásaként különböző tárgyak transzformálásából 
vagy újragondolásából hegesztett objektek – szélkakas, 
trón, mászóka – születtek. A mászóka első fokai spirális 
ívben elfordulnak a képzelet számára új lehetőségeket 
biztosítva. TURBO DINAMIT című együttese a diplo-
madolgozat gazdag, asszociatív nyelvi közegében válik 
teljessé. 

Az üdítő sokféleség, ami az idei évet jellemzi talán egy 
nyitottabb művészetfelfogás irányába mutat. A diploma-
munkák létrehozása végül is nem más, mint kutatómun-
ka, az alternatívák végigpróbálgatása: mi minden lehetne 
még művészet?

SKUBLICS Ádám: 
Nagyon jól el van rejtve 
No. 6, 2021, akril, olaj, 
vászon, 100×150 cm
A művész jóvoltából
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MOME Diploma 2021

Hamvai Kinga

A tavalyihoz hasonlóan idén is online jött létre a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem diplomakiállí-
tása. A 12 mesterszak 109 végzős hallgatójának 

munkáit bemutató tárlat immár az egyetem megújult 
campusának Ground terében valósult meg virtuálisan. 
A mestermunkák az alkalmazott–autonóm tengely lehető 
legszélesebb skáláján mozognak. A feldolgozott témák 
hasonlóképpen változatosak, és széleskörű érdeklődés-
re, érzékenységre engednek következtetni. Megfér egy-
más mellett a luxus koncepciójának a (fenntarthatóság 
alapján való) újragondolása a hajléktalanok és egyéb 
marginalizált csoportok számára történő tervezéssel. 
Ugyanakkor a „világ jobbá tételének” vágya mellett szá-
mos diplomamunka bensőséges hangvételű, a személyes 
életutakra reflektál, vagy éppen pszichologizáló jellegű. 
Formai megjelenésüket tekintve a mikrohullámú sütőtől 
kezdve a videójátékon át a konceptuális ékszerekig igen 
színes a paletta. A széles választékból egy szubjektív vá-
logatáson alapuló, ám összességében a kiállítás átfogó 
bemutatására kaptam felkérést. Nem egyszerű feladat. 

Az írás fókuszaként választhattam volna a fenntartha-
tóságot, a környezetvédelmet, kapcsolódva a designka-
pitalizmus és fogyasztói társadalom kérdésköreihez is. 
Például a figyelmet a Balaton biodiverzitásának veszé-

lyeztetettségére felhívó térbeli installáció és weboldal 
(Keresztesi Andrea Diána), a zero waste polcrendszer 
(Tibori Dorottya) és az upcycled – vintage ruhák, textilek 
újrahasznosításával létrejött – divatmárka (Vecsei Kinga 
Réka) is született. Fontolgattam a közösség szerepének 
középpontba állítását is, amire leginkább az építésze-
ti projektek adtak okot, mivel közülük több is a köztéri 
beavatkozásokra, az együttélés lehetőségének megte-
remtésére helyezte a hangsúlyt. Mintha az alkotók – a 
nemzetközi diskurzusba szervesen illeszkedve – a tavaly 
elhalasztott, ám idén megvalósult Velencei Építészeti 
Biennálé „How Will We Live Together?” mottójára ter-
veztek volna. De nem csak az építészek gondolkodnak 
a közösségek együttélésében, hiszen készült a lakókö-
zösség létrejöttét elősegítő kültéri ülőbútor társasházak 
számára (Reviczki Dóra) vagy együttműködésen alapuló 
művészeti gyakorlatok projektmenedzsmentjét tárgyaló 
szakdolgozat (Farkas Odett) is.

Ám inkább a tágan értelmezett szociális érzékeny-
ség különböző megnyilvánulásait helyezem a fókuszba. 
Az öregedéssel kapcsolatos kérdések több munkában 
is feltűnnek. Bácsfai Gábor személyes hangvételű do-
kumentumfilmjében (MAMA) saját nagymamáját jelení-
ti meg, szubjektív szemszögből követve történetét, aki 
gyűjtögető, kleptomániás hajlamtól, halmozási kény-
szertől szenved. Háló Veronika Róza olyan otthonteret 
(otthon+) tervezett, amely a demenciával élők sajátos 
tér érzékelésének és mentális állapotának szempontjából 
a legmegfelelőbb térbeli elrendezést tartja szem előtt. 
Szintén az öregedéshez sorolható Kis-Kéry Anna fotó-
sorozata (Szakadatlan szépség), amely a (férfitekintet 
által meghatározott) női szépségideál „egészséges, fiatal 
test” évszázados hagyományának megkérdőjelezésére 
tesz kísérletet. 

A női témákkal folytatva, Gyöngyösi Eszter elméle-
ti szakdolgozatában (Cuki, ahogy lázadsz!) a japán fo-
tográfia egy különös, az 1990-es évekre jellemző trendjét 
helyezi fókuszba: az onnanoko shashint. A nemzetközi 
szakirodalomban girls’ photography vagy girlie photog-
raphyként elterjedt tendenciát feminista szemüvegen ke-
resztül vizsgálja. Súlyos, nőket érintő kérdéskört tárgyal 
menedzser szakos dolgozatában Varga Hubáné Berényi 
Henriett is (Nők, traumák, emlékezés…). Problémaként 
veti fel, hogy Európában a háborúban megerőszakolt 
áldozatoknak ez idáig nem emeltek emlékművet. Öröm-
teli relevanciát kölcsönöz a munkának, hogy ebből az 

A mikrótól a 
konceptékszerig

KONCZ Gergő 
(formatervező-művész 
MA): A látássérültek és 

a sport – BOYA, 2021 
A művész jóvoltából
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adósságból Budapest törleszteni készül, hiszen az em-
lékmű létrehozására már kiírták a pályázatot. Farkas 
Sára munkájával segítséget nyújtana az anyaotthonban 
fél-másfél évre átmeneti menedéket lelőknek a tovább-
lépéshez, például hosszabb távra igényelhető, úgyneve-
zett kiléptető lakások tervezésével. 

Néhány hallgató munkája a fogyatékkal élőkkel vagy 
betegekkel foglalkozik. Alexander Gratzer animációs rö-
vidfilmje (Piti & Lixi), egy vak nagypapáról és unokájá-
ról szól – arról, hogy milyen erős a kettejük kapcsolata 
a fizikai korlátok ellenére. Koncz Gergő praktikusabb 
megközelítést alkalmazva a látássérült gyerekek számá-
ra tervezett egy olyan eszközt (BOYA), amely segíti őket, 
hogy megtapasztalhassák a mozgás örömét. A hangjel-
zést kibocsájtó bója helyzetét a hangforrás behatáro-
lásával térképezhetik fel, és általa különböző gyakor-
latokat végezhetnek. A halmozottan sérült gyermekek 
kognitív zavarait és mozgásszervi akadályozottságát is 
figyelembe veszi Pintérné Sosity Beáta hangfelismerő 
technológián alapuló, interaktív applikációja (Szájhős), 
mely egyébként az egészséges gyermekek beszédkész-
ségét is fejleszti.

A nemzetiségek, kisebbségek ügyére reflektáló pro-
jektek közé sorolható Kopacz Hanna mestermunkája.  
A Sepsiszentgyörgy melletti Őrkő nevű cigánytelepen élő 
lakosság problémáira, mint a vezetékes ivóvíz és az áram 
hiánya, tesz megvalósítható javaslatokat. Ennek része 
egy, a cigány lakhatási jellegzetességekre tervezett, 
energetikailag önellátó típusház is. Durdík Ágnes a szlo-
vákiai kétnyelvű kultúra változatosságának megőrzését 
és fejlesztését célzó kártyajátékot és applikációt (MI / 
MY) hozott létre. A játék címe magyarul és szlovákul is 
ugyanazt jelenti, és egyúttal arra utal, hogy a két nemzet 
közös felelőssége egymás örökségének tiszteletben tar-
tása. A Kárpát-medencétől eltávolodva, Kovács Tamás 

munkája (The 8th Letter of the Alphabet) az észak-íror-
szági etnikai feszültségekre irányítja a figyelmet.

A MOME-s diplomamunkákban a szociális érzékeny-
ség felöleli az idősödő társadalom, a nőket érintő sok-
rétegű problémák, a betegséggel vagy fogyatékkal élők, 
valamint az egyes nemzeti és etnikai kisebbségek külön-
féle nehézségeinek kérdésköreit.

FARKAS Sára 
(építőművész MA): 
Több, mint menedék, 
2021
A művész jóvoltából

PINTÉRNÉ SOSITY 
Beáta (tervezőgrafika 
MA): Szájhős, 2021
A művész jóvoltából
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A MOME fotográfia 
mesterképzés 2021es 
diplomamunkáiról

Cserna Endre

Szűk spektrum

Ha az, aki megél valamit, tudja is, hogy mi az, amit 
megél, […] akkor el kell fogadni, amit az őrült, az álmo
dozó vagy az észlelés szubjektuma mond, pusztán arról 

kell megbizonyosodni, hogy nyelvünk jól fejezi ki azt, amit 
megélnek.

Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája 

Egy mesterképzés diplomamunkáinak összességét 
két szempont alapján érdemes megvizsgálni. Egy-
felől együttesük megmutat valamit a képzést nyújtó 

intézmény módszereit illetően: milyen az a – jelen esetben 
négy féléves – művészetpedagógiai program, amelynek 
nyomán a hallgatók alkotói praxisa és a képekhez való 
viszonya (ki)alakul. Ezt persze az oktatók sokfélesége di-
verzifikálja, nem lehet intézményről mint monolit entitás-
ról beszélni, amely minden hallgatóra ugyanolyan módon 

fejtené ki hatását. Ennek ellenére természetesen egy is-
kola/képzés karakterét ezen módszerek koegzisztenciája 
határozza meg.

Másfelől a hallgatók fiatal alkotókként számot adnak 
arról, hogy generációjuk milyen felfogás szerint gondol-
kozik választott médiumuk jelenlegi állásáról, szerepéről. 
Mivel a fotográfia történetét végigkíséri az az elvárás és 
prekoncepció, miszerint a fotó a világ „hiteles” képét adja 
nekünk, és a MOME mesterképzésében nincsenek szét-
választva a képzőművészeti, az újságírói és az alkalmazott 
fotóhasználatok, felerősödik a témaválasztás szerepe: 
milyen nem mediális, hanem társadalmi, közéleti temati-
kák és problémák izgatják a mesterfokozat előtt állókat. 
Így az oktatók oldaláról a Módszer, míg a hallgatók felől 
a Zeitgeist vektorait tudjuk a munkák ismeretében meg-
húzni. Eredőjük pedig jelzi nekünk a kortárs magyar fo-
tóhasználatok jelenlegi alakulásának irányát. (Legalábbis, 
ami a MOME-t illeti.) 

SOMORJAI Balázs: 
Panelvilág. Kata, 
rúdtornász című 

fotóműve
A művész jóvoltából
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Asszonyi Eszter Középső világ című munkája napjaink 
Magyarországának újpogány vallási gyakorlataival fog-
lalkozik. Az antropológiai kedv annak ellenére is rendkí-
vül élvezetes betekintést nyújt témájának világába, hogy 
alapvetően a képeket kiegészítő interjúrészletek adnak 
csak arról információt. Maguk a felvételek nem reagálnak 
a sámán vagy médium közvetítő szerepére vagy a külön-
böző világszintek összekötésére. Nem látunk utalást az 
ember-természet, a szent-profán vagy akár a nappal-éj-
szaka közötti transzállapot „középső világára”, és nem 
kapunk érdemben betekintést abba a feszültségbe, hogy 
egy modern, urbanizált, keresztény alapokra épülő kultu-
rális közegben hogyan és miként választják emberek azt a 
szemléletmódot, amely megvalósíthatatlan körülmények 
között igyekszik egy panteista hitvilág átélésére.

Boldizsár Edit sorozata az igen szerencsétlen SELFI  
címet kapta, ami arra utal a műleírás szerint, hogy a munka 
egy „belső utazás” és amolyan alkotói önkép megkonst-
ruálását célozza meg. Sorozatának motívumai (levelek, 
virágot nyújtó kéz, négyzet, holdfogyatkozás, szivárvány) 
nem állnak össze rendszerré, az egymáshoz alig-alig kap-
csolódó, egyszerű elemek konstellációjában nem látjuk 
meg a „szelfit”. Ami még inkább szembeötlő, hogy a képek 
legtöbbjének megformáltsága a fotóamatőrizmus szintjén 
konvergál, képi környezetét az esetlegesség uralja.

Sun Yuting Úton hazafelé című, négyrészes, monstre 
dokumentarista munkája az alkotó személyes kapcsoló-
dása révén mutatja be, hogyan alakulnak át a kínai váro-
sok: az óvárosokat elbontják, és új üzleti negyed kerül a 
helyükre. A négy rész első darabja, a Hometown Redesign 
még csak tárgyilagosan mutatja be egy városrész elbon-
tását, a második (There is a Light that Never Goes Out) 
konceptesebb jelleggel összehozott képanyag, a hármas, 
a The Lost Memory of Us családi kollázsai és a látványter-
vek esztétikáját játékba hozó negyedik felvonás (Looking 
Back to the Future) széles értelmezési vagy inkább „kite-

kintési” spektrumon mozgó sorozattá állnak össze. Nem-
csak az egzotikus jelleg érinti meg a befogadót, hanem 
az, ahogyan a tárgyilagostól az intimig terjedő részelemek 
reflektálnak a kapitalizmus ezen világjelenségére. 

Hevesi-Szabó Lujza Itt kell lenned, hogy elhidd címet 
viselő sorozata kifejezetten punk munka. Erre utal már 
maga a cím közéleti, (kormány)kritikus vonatkozása, ami 
azért jó megoldás, mert a célzatosan indulatos képeket 
így nem egy szociomunka elvárásai, a politikai korrekt-
ség vagy a társadalompszichológiai érzékenység szerint, 
hanem a punk mint hitvallás szerint kell értelmeznünk. És 
ahogyan a punkzene is az egyszerű, de hatásos eszközök, 
a düh, a lázadás, a humor és nem utolsósorban a rizikó-
vállalás eszközeivel él, Hevesi-Szabó is ezek segítségével 
adja mindenki tudtára, hogy nem célja finomkodni. Az Itt 
kell lenned, hogy elhidd bátor és őszinte színfoltja az idei 
diplomamunkáknak, mintha a Vágtázó Halottkémek Bot
rányos probléma című dalának sorait üvöltené: „baszd 
meg, baszd meg, baszd meg, akkor is csak baszd meg!”

Horváth Katalin Fanni a nemzetiségi hagyományőrzés 
és a globalizmus egymással ellentétes folyamataival fog-
lalkozik Mindig közel a határ című munkájában. Bár kevés 
újat tudunk meg a nemzetiségi kultúrák belső működé-
séről, szemléletes képriporttá áll össze a sorozat. Lazán 
illusztrálja azt a folyamatot, hogy a kapitalista világrend-
szer hogyan ítélte lassú elsorvadásra mindazt, ami nem 
illeszthető be homogenizáló logikájába. Hevesi-Szabó 
sorozatával ellentétben nem mond markáns véleményt, 
amelyekre leszűkítve pontosabb képet kaphatnánk e fo-
lyamatok mibenlétéről. Másfelől Sun Yuting munkája mel-
lett megdöbbentő kontrasztba kerül alapvetően ugyanaz 
a folyamat, ahogyan a látszólagos fejlődés lassanként fel-
emészti a múltat és a hagyományt.

Ezen a ponton érdemes megemlíteni Somorjai Balázs 
Panelvilágát. Sorozatának célja az volt, hogy bár a panel 
pejoratív konnotációkat hordozó jelző, a panelházak la-

BOLDIZSÁR Edit:  
SelfI, Cím nélkül 3.  
A művész jóvoltából

 

HORVÁTH Katalin:  
Mindig közel a határ,  
a sorozat egy darabja
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kóinak arcot adjon, és a velük szemben kialakult sztereo-
típiákat megcáfolja. Ennek sajnos pont az ellenkezőjét 
sikerült elérnie a frissen végzett fotográfusnak. Egyfelől 
nem látunk színes egyéniségeket, csak a panelek világá-
nak sokszor szegényes, ízléshiányos környezetét, máskor 
pedig kifejezetten ráerősít a panelsztereotípiákra, mint 
például a teraszon tartott disznónak és gazdájának vagy 
az egészen tárgyiasító és dehonesztáló módon ábrázolt, 
rúdtáncolás közben porszívózó, középkorú nő esetében. 
Amíg Horváth távolról, de érzékenyen mutatja be egy tár-
sadalmi réteg kiszolgáltatottságát, Hevesi-Szabó kendő-
zetlen kritikát fejt ki, addig Somorjai kifejezetten káros és 
megbélyegző módon prezentálja az általa bemutatni kí-
vánt társadalmi réteget.

Juhász Roxane Phylicia Unheimlich elnevezésű soroza-
ta a cím kettős jelentésével, a kísértetiessel és az otthon-
talansággal, illetve az ezekkel az érzetekkel valamilyen 
viszonyba kerülő, saját kétnemzetiségű identitásával való 
foglalkozást tűzte ki céljául. Ennek ellenére, bár feltűnik 
a maciméz, a negrócukorka és Ica Mama Húsboltja, se 

az otthontalanság, se a kísértetiesség nem kap szerepet, 
legfeljebb a camp esztétika beemeléseit vehetjük észre. 
Leginkább a képek ad-hoc megrendezettsége, a bevilá-
gítások és a kompozíciók ügyetlensége akadályozza meg, 
hogy akár a laza motívumrendszer (Orbán Viktor, hús, 
méz, harisnya, angyalka, belvárosi fürdőszobák, porszí-
vócső) működésbe tudjon lépni. Amíg Bede Kincső Három 
színt ismerek a világon című sorozatában a felvett pózok, 
szerepek vagy eljátszott szituációk mindig egy-egy ponto-
san meghatározott történelmi, politikai, esetleg kulturális 
jelenség felé mutatnak (és nem mellesleg jól működnek 
képként), addig Juhász sorozatában csak egy bohém tár-
saság rögtönzött fotósessionjeit látjuk.1 Sajnos Koczka 
Viola Jelenlét-sorozata is hasonló hibába esik. A kortárs 
fotográfia ismert képi toposzainak, a Puklus Péter-, Szom-
bat Éva-, Móró Máté-ötleteknek kidolgozatlan és össze-
csapott újrajátszásai ledobják magukról a befogadót.

Kovács B. Tamás The 8th Letter of the Alphabet című 
installációjának fotográfiai elemei önmagukban nem ad-
nak sok információt a témájául választott ír konfliktusról. 
A képek a (fény)konstrukció és a videóinstalláció há-
romszögében egy olyan munka látványát adják ki, ahol 
a projekt hátterének ismerete nélkül is érdekes érzetek 
tárulnak fel, viszont nem kapunk egy konzekvensen kom-
munikált állítást. A „túlkonceptualizált” elképzelések mel-
lett megközelíthetetlenné válnak a burjánzó részötletek.

Kis-Kéry Anna Szakadatlan szépsége az évfolyam 
egyik legáramvonalasabb, legvégiggondoltabb és legle-
tisztultabb darabja. Professzionálisan kivitelezett, az akt 
műfaját aktuálisan értelmező és művelő, autentikus soro-
zatot láthatunk az alkotó female gaze-én (női tekintetén) 
keresztül. Konzisztens fotográfiai programot valósít meg, 
esztétikája a képzőművészeti hagyományokra alapozot-
tan reflektál, és időszerű társadalmi kérdésekre ad mű-
ködőképes válaszokat, miközben szemszöge a megfigye-
lésen túl érzékeny is tud maradni. 

Ha nem is teljesen homogén a látkép, a munkák ösz-
szessége mégis egy viszonylag szűk spektrumán mozog 
a kortárs fotóhasználat lehetőségeinek. Egyes alkotók 
végiggondolt esztétikai vagy műfaji felvetések alapján 
dolgoznak (például Bede Kincső, Kis-Kéry Anna, Heve-
si-Szabó Lujza), de szembetűnően nem kerülnek elő mé-
dium- és apparátustudatos alkotások. Sem a fotográfia 
elmúlt évtizedben történt társadalmi, technikai, kulturális 
és virtuális színeváltozása, sem a kamerakijelzők minde-
nütt jelenvalósága, sem a képi reprodukció fogalmának 
átalakulása nem kerül górcső alá, de még említésre sem, 
nem látunk absztraháló vagy konkrét képi megformált-
sággal operáló munkákat. Az az „elemelt snapshotozás” 
(hívjuk így, jobb híján) és az a közönyös dokumentariz-
mus, amelyben a legtöbb hallgatói praxis mozog, kevés 
tárgykörben képes jelenségekről érdemben számot adni.

A választott témákat illetőleg különös, hogy miközben 
a nemzetközi és hazai közbeszéd igen konfliktusos idő-
szakát éljük, ez a feszültség sem a témaválasztás, sem 
a hangvétel tekintetében nem jelentkezik (kivéve Heve-
si-Szabó Lujza és Bede Kincső munkáit). Sok esetben 
az az érzésünk támadhat, hogy a felmerülő kérdéseket 
csak igen lazán definiálják a művészek, nem mennek kö-
zel, nem is bizonyulnak érdeklődőnek saját felvetéseikkel 
szemben, állításaik elnagyoltsága és felületessége való-
színűleg ennek is köszönhető.

1 Bede Kincső Három színt ismerek a világon című munkáját ebben az írásban nem elemzem, e folyóirat hasábjain már megtettem ezt. Megemlítem 
továbbá, hogy Gámán Zsuzsa Legyen minden jobb című munkája a Kétfarkú Kutya Pártnak készített propagandakiadvány, melyet művészeti szem-
pontok szerint nem érdemes vizsgálni, ezért maradt ki az elemzések sorából.

JUHÁSZ Roxane 
Phylicia: Unheimlich,  

a sorozat egy darabja
A művész jóvoltából
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Összefoglaló a PTE 
Művészeti Karának 
diplomázóiról 

Tayler Patrick

Rétegelemzés

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 2021-
es diplomakiállításán a frissen végzett festőművé-
szek, szobrászművészek, keramikusok, valamint 

a Design- és Médiaművészeti Intézethez tartozó elektro-
nikus zenei médiaművészek1 együtt töltötték be a Nádor 
Galéria robusztus tereit. A Formatervezés Tanszék inven-
ciózus kerámiaművekben manifesztálódó kísérleteit, va-
lamint a Festészet és a Szobrászat tanszékek hallgatóinak 
műveit a megnyitóesemény alkalmával így egészíthette ki 
Vincze Ferenc és a hanganyagok újrahasznosítását kutató 
Majsai-Németh Zsolt zajzenei performansza. A követke-
zőkben a Képzőművészeti Intézetben tanulók által képvi-
selt irányokat térképezem fel.

A személyes életút tematizálása, az intimitás kérdése 
összeköt egy sor diplomamunkát. Gaál Alexandra a hit-
vesi kettős portré klasszikus műfaját gondolta újra soro-
zatában. A ritmikus fényhatások fotószerű megidézésén 
keresztül a művész színhőmérsékletben változatos, laza 
foltokban ábrázolta önmaga és párja arcát. Kósa Dorothy 
lazúros, oldott portrékat festett, melyeket hímzett elemek-
kel egészített ki. Az impressziókat könnyeden rögzítő fes-
tésmód logikájával szemben a szálak rajzos jelenléte egy 
éteri valóságréteg rekvizitumaként dereng elő. Görbe Dáni-
el összetett, szöveget is tartalmazó installációt mutatott be; 
egy szobrászati minőségeket felmutató, térbeli együttállást 
hozott létre roncsolódott felületű, fekete síkidomokból.  
A személyes történet súlyával plasztikussá tett konstelláció 
a leégett ház traumáját egy életút nullpontjaként dokumen-
tálja. A marginalizált emberi alak magánya két diploma-
munkában is fontos szerepet kapott. Míg Wang Mengdi egy 
több elemből álló tablót hozott létre, ahol különböző abla-
kokon keresztül figurális festészeti vagy építészeti részle-
tekre lehetett rálátni, addig Chang Jinchuan expresszív, fe-
szült érzéseket közvetítő tájképein a jelzésszerű elemekkel 
körülhatárolt terekben az ember csupán staffázsalakként 
jelent meg a festő nézőpontját visszhangozva.

A rétegződés festői határhelyzetei is több ízben felbuk-
kantak. Rohrböck Dániel a Muchától Murakamiig ívelő 
időszakból származó képelemeket appropriált festmé-
nyeiben, melyeket átfestések, tagek és graffitik egymásra 
rakódó layereivel bontott meg. A transzparens és fedő-
színekkel felülírt látványban a véletlen összecsengésekre 
került a hangsúly. Szabolcsi Viktória diplomasorozata is a 
felületek és motívumok találkozását tematizálta. Olaj-vá-
szon technikájú festményein az egyszínű hátterek előtt 
arcrészletek sejlenek fel és tűnnek el a felismerhetőség 

ILLIKMANN Szabina: Aglaonema Nitidum I.,  
olaj, akril, vászon, 150×100 cm

A művész jóvoltából
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küszöbén. Tóth Zsófia festményein az absztrakt képi ele-
mek kulisszaszerű mélységek felé vezetnek. A vetett ár-
nyékok és élfények által játékra késztetett, színátmenetes 
és textúrákban gazdag síkok mélyén, a vakus hatásokkal 
dramatizált terekben a tekintet a virtuóz felületekre sze-
geződik. Illikmann Szabina három festményén a hori-
zontális sávok popos felszíne előtt organikus motívumok 
indáznak. A hipnotikus színvilágú kompozíciókban össze-
gabalyodnak a sötét körvonalú, gradiensekbe csavarodó 

hajtások. Szalma Zsóka emberi viszonyokat és élethely-
zeteket archetipikus rajzi jelekké sűrítő, harminchét ré-
szes enkausztikasorozatában a visszakaparások hoznak 
létre reliefszerű térbeliséget.

A Szobrászat Tanszék hallgatóinak diplomamunkái kö-
zött – már csak a kis létszám miatt is – nehéz tendenciákat 
felvázolni. Tóth Sándor Tamás egy hatalmas, maszkszerű 
fejet konstruált: a lapos vasból hajlított, gigászi arc te-
kintetén, orrlyukain és hiányzó arcfelén áttör a fény, az 
autó- és írógépalkatrészekből készült szem és száj pedig 
hűvös asszociációkat ébreszt. Németh Gábor a rajz és a 
szobrászat határterületén mozogva fémhuzalokból alakí-
tott ki egy installatív műegyüttest, melyen az emberi figura 
skiccszerű variációi jelennek meg. Az előkészületek során 
keletkezett vázlatok kiállításával az alkotó a néző figyel-
mét a folyamatot meghatározó lépésekre terelte. Kozarich  
Anett posztamensen elhelyezett, kisebb léptékű szobra 
kívülről nézve egy archaikus használati tárgy látszatát 
kelti, azonban a nyélszerű faoszlop tetején fekvő, henger-
szerű formába tekintve egy halraj körkörösen úszó víziója 
bontakozik ki. Tézsla Rebeka Viktória 3D-nyomtatással 
létrehozott faszobrai redukált formavilágú madáralako-
kat ábrázolnak. A művész az egyensúly jelenségét járja 
körül. Már csak e négy képzőművészeti pozíció is jelzi a 
Szobrászat Tanszék műhelyeiben zajló munka diverzitá-
sát. Ráadásul a jelenlegi – egyébként az összes tanszéken 
tapasztalható – sokszínűséget gazdagítani fogja a Pécsi 
Tudományegyetemen 2021 szeptemberétől mozgásba 
lendülő, újonnan akkreditált intermédiaképzés is.

1  A tanszék idei diplomamunkáival a következő linken lehet megismerkedni: http://mumia.art.pte.hu/mami/2021-majus-diploma/

TÓTH Zsófia: 
Csereszoba, 2020, akril, 

vászon, 140×115 cm
Fotó: Bozó András 

A művész és a Neon 
Galéria jóvoltából

KOZARICH Anett: 
Halak, 2015, fa, bronz, 

28×28×40 cm
A művész jóvoltából

GAÁL Alexandra: 
Árnyvetők III., 2021, olaj, 

vászon, 100×100 cm
A művész jóvoltából
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Az EKE Vizuális Művészeti Intézetének 
képalkotás szakos diplomamunkáiról

Boros Lili

Az eltűnt Én 
nyomában

A képalkotás szak idén diplomázó hallgatóit több 
évnyi közös munka - művészettörténet-kurzusok, 
szakdolgozat-konzultációk, vizsgák és személyes 

beszélgetések - során ismertem meg. Diplomamunkáikat 
most a tematikus megközelítés, a kidolgozottság mélysé-
ge, a választott technika és a formai kifejezés felől kon-
textualizálom.

A képalkotás alapszak festészet és grafika szakirányú 
hallgatói Ferenczy Zsoltnál és Kótai Tamásnál készítet-
ték diplomamunkáikat, természetművészet specializá-
ción Balázs Péternél három hallgató diplomázott idén.  
A háromévnyi BA-stúdiumok felében a pandémia az ott-
honukba szorította vissza a hallgatókat: műhely híján 
otthoni körülmények között kellett elkészíteni diploma-
munkájukat. Így nemcsak a távoktatás és az interper-
szonális kommunikáció, hanem a képkészítés is a digi-
tális felületekre tevődött át – főként a grafikushallgatók 
esetében –, és így a digitális képalkotás szükségszerűen 
került előtérbe. A szobabelső, a mindennapok élet tere a 
járvány okán elsődleges vizuális-téri tapasztalattá vál-
hatott, nem véletlen, hogy az otthon tematizálódik az 
alkotásokban, melyek közül kiemelkednek Varga Péter 
tükörfóliára nyomtatott enteriőrjei. Gaál Milica a pár-
jával közös otthonépítés és -teremtés alapélményéből 
merít: a házépítés az önkonstrukció folyamataivá lénye-
gül, az épülő otthon az önanalízis és -megismerés tere-
pévé válik.

Az önértelmezés témáját folytatva emelem ki a grafi-
kus Bartha Mariann munkáit. Bartha gyermekkori em-
lékképekkel dolgozik, a fotószerűséget a szürrealizmus 
álomlátásával ötvözi. A családi fotóarchívumból szárma-
zó, üvegre nyomtatott színes negatívok a gyermekkori én-
kép „életben tartását”, az éntapasztalás folytonosságát 
teszik lehetővé. Az önreprezentáció direktebb változatát 
mutatja a festészet szakirányos Éles Melinda, akinek ér-
deklődése az erős rövidülésben láttatott testek felé for-
dul. A figuratív szemléletmód és az emberi alak ábrázo-
lására koncentráló, formai kérdéseket előtérbe helyező 
kompozíciók sorába illeszkednek Katona Lili munkái is. 
Lukács Máté az emberi érzelmek ábrázolhatóságának 
nyomába ered; afroamerikai női karaktert választ ala-
pul, megidézve ezzel egy összetett, szubkulturális és 
popos ábrázolási hagyományt. A festészet szakirányon 
végzettek közül erős művészettörténeti referencialitás 

jellemzi Vígh Virág diplomamunkáit, melyekben a ton-
dót használja, és egy-egy neves műalkotást, Caravaggio 
Medúzáját, Raffaello Alba Madonnáját és Michelangelo 
Doni tondóját parafrazeálja. A diplomaművek a kép for-
mátumát és az alakok kompozíciós elrendezését követik, 

VINCZE Zsombor: 
Cím nélkül, 2021, 
digitális fotókollázs, 
50×70 cm
A művész jóvoltából
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a további jelentésrétegük csak közvetetten olvasható le a 
képekről: a belső szorongás, a borderline személyiség-
zavar vizsgálata áll a középpontban. A grafikus Kovács 
Krisztina forgó korongot használ a hibrid identitások és 
az ember többarcúságának kifejezésére.

Az öntematizálás másik lehetősége az épületbelsők  
és/vagy -külsők, tehát az Én tárgyi környezetének me-
taforikus használata. Ez a kiindulópont mind a festészet, 
mint a grafika szakirányon végzettek számára érvényes 
lehetett: Bartók Róbert vásznai a fiktív épületeken ke-
resztül kutatják a személyest, a gyökereket, az állan-
dóságot. Deme Alexandra gipszbe mártott és így meg-
keményedett lepedőinek felületein épületek részletei 
jelennek meg. Száva Katalin grafikai munkái szintén a 
mentális zavarokkal foglalkoznak elvonatkoztatott mó-
don: a tiszta geometriai formák (gúla, kocka) és a szék 
elfolyó, hullámos árnyékképei közötti ellentéttel fejezi ki 
a valóságtapasztalat megbomlásának lehetőségét.

A festészet szakirányon az absztrakt formanyelv alkal-
mazására szinte minden évben találunk példákat, idén 
kevésbé elszakadva a felismerhető formáktól. Szűcs Szi-
monetta akrilképein a környezet finom átmenetei mentén 
távolodik el a látott világtól, míg Komendát Zsuzsanna a 
tetoválások kulturális jelenségéből merít, és jeleníti meg 
a törzsi kultúrákban használt motívumokat. Siklódi Fru-
zsina a hullámok természetével és vizuális megjeleníthe-
tőségével foglalkozik; grafikai eljárásmódot is alkalmaz 
vegyes technikájú alkotásaiban. 

A grafika szakirányú hallgatók esetében idén nagyobb 
szerepet játszott a számítógéppel történő képalkotás. 
Csordás Gabriella portréfotók szétvágott darabjaiból 
készít kollázst, amelyet számítógéppel alakít tovább. 
Hasonló módon jár el Túri Tímea, aki Alfonz Mucha alko-
tásaiból hoz létre kollázsokat, és továbbalakítja a kapott 
képet. Borza Emese kiindulópontja a fonálhasználat és 
a hímzés volt, mégis számítógéppel készítette el diplo-
maművét. 

A történetelbeszélés és figurativitás a szürrealizmus 
látásmódján keresztül átszűrve valósul meg Klapka Ni-
kolett tollrajzaiban, míg Körtvélyessi Flóra a steampunk 
stílus használatával posztapokaliptikus jeleneteket hoz 
létre grafikai alkotásaiban. Osváth Réka Flóra Space in
vader című projektje a digitális kép generálásának te-
matikájába illeszkedik. A tájkép alapélményként jelenik 
meg Csernus Luca festményein, Szurofka Máté az em-
beri jelenlétet érzékeltető, digitális módon is „roncsolt” 
képein, valamint Vincze Zsombor az épített és a termé-
szeti valóság sajátos összetételéből keletkező digitális 
fotókollázsain.

A természetművészet specializáción főként plasztikai 
alkotások készültek diplomamunkaként, melyek beleil-
leszkednek az antropológiai érdeklődés eddig vázolt irá-
nyába. Bús Anett Végtelen labirintusa természeti környe-
zetbe helyezett, kis méretű installáció, Kovács Flóra a 
víz, a tükör és az üveg szimbolikus jelentéseire alapozza 
Én vagyok Te című munkáját, míg Németh Zsófia az örö-
költ sorsokkal foglalkozik a család ruháiból származó 
szöszöket applikálva Kötény elnevezésű alkotásába.

CSORDÁS Gabriella: 
Stitches, 2021, 

digitális fotókollázs, 
50×70 cm

A művész jóvoltából

LUKÁCS Máté: 
Félelem, 2021, akril, 
vászon, 110×180 cm
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SZŰCS Szimonetta: 
Cím nélkül, 2021, 

akril, vászon, 
120×100 cm
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A 35. OTDK 
Művészeti és 
Művészettudományi 
Szekció tárlata

Kaposi Dorka

Hogyan válhat a 
kombucha műalkotás
hordozóvá?

A pandémia idején a megszokott metódusokat újra 
kellett gondolni. Ahogy a szórakozás, úgy az ok-
tatás – és az ehhez kapcsolódó diplomakiállítások 

– is online terekbe költöztek. Hasonlóképpen a múzeu-
mok, gyűjtemények és a kortárs alkotók is online plat-
formokra helyezték kiállításaikat és műveiket. A járvány 
által kialakult helyzetre a nagyobb, nemzetközi múzeu-
mok, mint például a párizsi Louvre, gyorsan reagáltak. 
Hatalmas virtuális látogatószámokat értek el, miután 
ingyenesen elérhetővé tették online tárlataikat. Hazai 
viszonylatban a nagyobb múzeumok szintén elérhetővé 
tették gyűjteményeiket digitális formában, a kortárs mű-
vészeti galériáknál pedig gyorsan megjelentek a virtuális 
tárlatok. A kulturális intézmények mellett a felsőoktatási 
intézményekben a konferenciák és az éves diplomaki-
állítások is virtuális térbe költöztek át. Az ehhez szük-
séges szoftverek folyamatosan frissültek, sőt az olyan 
számítógépes programok használata is elterjedt, melye-
ket eddig virtuális tárlatokra nem alkalmaztak: az online 
kommunikációs platformok professzionális és kreatív 
újragondolása került előtérbe.

Az idén tavasszal megrendezett 35. Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencia Művészet és Művészet-
tudományi szekciójának1 szervezője a Budapesti Met-
ropolitan Egyetem (METU) volt. A konferencia zárását 
követően a szervezők egy kimondottan erre az alkalom-
ra fejlesztett, online felületen megrendezett kiállítás ke-
retében adtak lehetőséget arra, hogy a legkiválóbb mű-
vészhallgatók bemutathassák alkotásaikat.2 Egy virtuális 
tárlat a hagyományos kiállítástól eltérően maradandóbb, 
mivel nem időhöz és térhez kötött, bármikor visszanéz-
hető. A METU virtuális kiállításán a Design, a Craft és 
Animáció mellett a Zenei alkotás, a Zenei előadás és 
dramatikus előadó-művészet is bemutat szekciókat, és 
területenként a legjobb három helyezett munkája tekint-
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hető meg. Míg a fizikai élményt az adóalapú művészeti 
területek esetében a beágyazott linkként, Youtube-csa-
tornákon elérhető videók és felvételek helyettesítik és 
teszik izgalmasabbá, addig a Craft- és a Design-szekci-
óknál a munkanapló vagy portfólió segítségével tudha-
tunk meg további információkat a művekről, az alkotók 
gondolkodásmódjáról és a tervezés menetéről. A meg-
mérettetést szervező METU különböző évfolyamokon 
tanuló hallgatói három szekcióban is kiválóan szerepel-
tek, az alábbiakban az ő munkáikat mutatom be.

Az online térben bolyongva a néző egymással sűrűn 
összefonódó tematikai szálakat fedezhet fel, melyek 
megmutatják azokat a fiatal generációt foglalkoztató, 
meghatározó kérdéseket, melyek a kortárs képzőmű-
vészet vizsgálódási területeként is gyakran feltűnnek.  
A Design-szekció egyik első helyezettje Ujszászi Péter 
lett, aki egy funkcionális és esztétikus tárgyalkotással 
nyert. A Kapcsolattartó és relaxációs eszköz című, tes-
ten viselhető, többfunkciós termékkoncepció egyszerre 
taktilis jelzőrendszer és meditációs segédeszköz, mely a 
karanténban tapasztalható fokozott izolációra reflektál. 
A kategória második helyezettje Lukovics Flóra Sarolta 
Többfunkciós bútorcsalád újrahasznosított anyagok
ból című munkája lett. A művész a fenntarthatóságot 
és a környezettudatos tervezést állítja a középpontba, 
amelyben – a modularitás és egymásba illeszthetőség 
elve mellett – a termék élettartamának növelése és a kü-
lönböző életvitelhez való alkalmazkodása is meghatáro-
zó szempont volt. A Design-szekció harmadik helyezettje 
Tsur Dorina Rita Upolycycle című munkájában a fólia-
csomagolások formázásával újabb használati tárgyakat 
hozott létre szintén a fenntarthatóság kérdését temati-
zálva. A Craft-szekció első helyezettje Komár Sabrina 
lett. Nem látszik rajtad című alkotása a szorongásos 
mentális betegségekre utal az individuum belső vívódá-

sait megjelenítve. Az alkotó arcának felnagyított mása 
maszkként jelenik meg, melyhez eredeti megoldásként 
a kombuchagomba-tenyészet során előállított, bőrsze-
rűen viselkedő anyagot használt, melyet papírfűzéssel 
illesztett össze.

Összességében megállapítható, hogy a METU-s diá-
kok munkái érett alkotások, melyek napjaink társadal-
mi és környezeti problémaival foglalkoznak – az egyéni 
szorongással, a koronavírus szociális kapcsolatainkra 
mért hatásával, valamint a fenntarthatósággal. Az OTDK 
során díjazott alkotások virtuális kiállítása a beágyazott 
linkek és informatív diasorok segítségével információdús 
élményt nyújt, és segíti a művészetek közötti kapcso-
lódási pontok feltérképezését. Bízhatunk benne, hogy 
a továbbiakban a hibrid szempontok kerülnek majd az 
előtérbe mind az oktatás, mind a bemutatás területén. 

A METU diplomakiállítását a többi egyetemhez képest 
később, szeptemberben rendezik meg.

1 „Az OMDK az ország legnagyobb presztízsű művészeti seregszemléje, ahol a magyar (határon innen és túl) művészeti felsőoktatás legtehetsége-
sebb, legmotiváltabb hallgatói mérhetik össze tudásukat és alkotói szemléletüket” – Csizmadia Péter DLA, dékán, METU.

2 https://virtualiskiallitas.metropolitan.hu/omdk2021/tour/metu

TSUR Dorina Rita: 
Upolycycle, 2020–2021, 

újrahasznosított 
műanyag hulladék, 

változó méretek
Fotó: Borsos Mátyás
A művész jóvoltából

KOMÁR Sabrina: 
Nem látszik rajtad, 
2021, kartonpapírra 
nyomtatott fényképek 
összefűzve, 66×55 cm
Fotó: Mizik Marcell
A művész jóvoltából
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Az ELTE SEK Vizuális 
Művészeti Tanszék 
diplomázóiról

Fazakas Réka

Eltáv

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem – Savaria 
Egyetemi Központ, Vizuális Művészeti Tanszéké-
nek diplomakiállítása Szombathelyen, az Agora 

Savaria Centrumban valósult meg. A tárlatot Salamon 
Júlia kurátor (a SEK óraadója, az MKE DLA-hallgató-
ja) rendezte, és Bordács Andrea tanszékvezető nyitotta 
meg. Az Eltáv cím egyszerre utal az anyaintézmény ne-
vére és a (kényszerű) távoktatásra, valamint a katonai 
szlengből ismerős, engedélyezett hazautazásra, az in-
tézet jogszerű elhagyására. A játékos címadásból egy-
fajta lehangoltság is kiolvasható, hiszen a végzősök há-
roméves képzési idejük alatt egy rajtuk kívülálló ok, a 
vírushelyzet miatt közel másfél éves, kényszerű „eltávot” 
kaptak, így nagyrészt távoktatásban kellett felkészülniük 

diplomamunkájukra és szakdolgozatukra. A személyes 
jelenlét, a korrigálások hiánya mindenkit számos kihívás 
elé állított. Mégis, a tanszék oktatói mindent megtettek 
azért, hogy a hallgatók a képző intézménytől távol is ele-
gendő segítséget kapjanak. 

Az elméleti oktatásban Bordács Andrea a hátrányt 
előnnyé tudta változtatni. Az internet adta lehetősége-
ket kihasználva a kötelező tananyag átadása mellett egy 
kortárs előadássorozat indított, mely gazdagabbá tette 
a képzést. A szcéna meghatározó művészei – Bak Imre, 
Czene Márta, Fajgerné Dudás Andrea, Nemes Márton 
és Szalay Péter –, illetve szervezői – Spengler Katalin, 
Somlói Zsolt, valamint e sorok írója is – tartottak online 
előadásokat. A virtuális térben zajló beszélgetésekben 

HORVÁTH Dorina: 
Boleyn Anna, 2021, olaj, 
vászon, 120×80 cm
Fotó: Papp Laura Kinga 
A művész jóvoltából
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nem csupán a diákok vettek aktívan részt, hanem a tan-
szék oktatói, sőt más szakemberek is. Ennek köszönhe-
tően az idei végzősök ezen ismereteket is felhasználva 
indulhattak el a művészlét számos kihívást rejtő útján. 

A 2021-es képalkotó szakos hallgatók bemutatkozó 
tárlatán a műfajok a klasszikusnak nevezhető, vászon-
ra festett olaj-, illetve akrilképektől a c-printeken át a 
videómunkákig, valamint az alkalmazott művészeti mű-
fajokhoz közel álló arculattervezéstől a fanzinkészítésen 
át a társasjátékig és a mesekönyvig terjedtek. A művek 
tematikájukban is sokfélék, így a klasszikus emberábrá-
zolásoktól jutunk el a belülről, röntgenképeken láttatott 
lelki tartalmakig, a tájábrázoláson át az absztrakcióig. 
A klasszikus (ön)porték és parafrázisok jól megférnek 
egymás mellett a napjaink digitális korának cyberbully-
ing veszélyeit bemutató munkával és az LMBTQ-témájú 
sorozattal.

Balázs Ágnes Márta Önmegfigyelési gyakorlatok című, 
tizenkét darabos sorozatának fotóalapú akrilfestményei 
a street art hagyományából indulva mutatnak be önáb-
rázolási folyamatot. A művész fekete-fehér munkáiban 
saját arcának analizálásával jutott el a realisztikustól az 
absztrahált önábrázolásig a befogadó figyelmét fokoza-
tosan a belső tartalmakra irányítva. Horváth Dorina egy 
történelmi nőalakot választott olajjal festett portréjának 
tárgyává. Az 1500-as évek Angliájában élt, a vallási és 
politikai életben is kulcsszerepet betöltő Boleyn Annát és 
környezetét festette meg. A magányos alak körül szim-
bolikus és ikonografikus állatokat, portrékat látunk. Idő-
beliségében komplex módon mutatja be a főhős életét 
a metaértelmezésre is lehetőséget adó, reneszánsz és 
impresszionista festményparafrázisok enteriőrbe helye-
zésével. Csicsics Dávid Ars Sacra című műve egy belső 
indíttatású Caravaggio-parafrázis. Az 1601-ben készült 
Emmausi vacsora graffiti stílusú újraértelmezésével a 
mondanivaló és a tartalom örökérvényűségére utal.  
A felirat és a háttér fiatalos lendülete valamennyi gene-
ráció számára érthetővé teszi a keresztény hit üzenetét.  
A téma és az anyaghasználat komolyságát az utcán is lát-
ható stílus könnyedsége ellenpontozza. 

Farkas Vivien öt elemből álló festménysorozatában 
egy társadalmilag különösen érzékeny és aktuális témát 
boncolgat, mely egyidős az emberiséggel. A Hétközna
pok című sorozat intim pillanatokat ábrázol a zsáner-
festészet hagyományait követve. A pop-art és a neoda-
daista stílusú képek célja, hogy segítse az azonos nemű 
párok társadalmi elfogadottságát. Farkas Anett Kéretlen 
vizualitás című fanzinjában belülről, röntgenképeken ke-
resztül láttatja az embert. A cyberbullying jelenségéből 
eredő lelki traumákat külső sérüléseken keresztül mu-
tatja be. Az emberábrázolásból a tájábrázolás felé halad 
Cseh-Németh Ádám Tájrezgések – Tisztelet a háznak 
című festménysorozata. A parasztházak hagyományos 
architektúrájának letisztult, egyszerű ábrázolása a ren-

det szimbolizálja. Az elemek összekeverésével a rendet-
lenség állapotába jutunk, hogy végül a tájban elhelyezett 
ház kiragadja kontextusából a szimbolikus építményt. 
Szalay Alexandra Land art a vízen című videója és 
c-printjei a tájban és a vízben végbemenő változásokat 
rögzítik. A mű a természet építő és erodáló munkáját 
mutatja be, ahol a víz és a kő viszonya szimbolikusan 
is értelmezhető folyamatokról beszél. A munka a Szom-
bathelyhez (és az egyetemi képzés helyszínéhez) közeli 
Perint patakban készült. 

Varga Martina is Szombathelyhez kötődően készítette 
el a Herényiek háza teljes arculattervét. A kulturális és 
természeti táj hagyományaira építve adott friss lendüle-
tet az intézménynek. Remélhetőleg az új arculat dinami-
kája a közösségépítő, kultúraközvetítő tevékenységben 
is tükröződik majd. A közösségi játékok hagyományából 
indulva alkotta meg Lócsi Alexandra a Hotarú – Szent
jánosbogár című társasjátékának tervét, amelynek során 
a japán folklór és néphagyomány lényeit festette, rajzol-
ta a játéktáblára, kártyákra és a dobókockára. Az úgy-
nevezett „jókaikat” mutatja be kalligrafikus kandzsikkal. 
Az alkotó terve, hogy később a gyermekek és felnőttek 
számára egyaránt használható, valódi társasjátékot fej-
lesszen. Musztács Tímea saját maga írta és illusztrálta 
gyermekeknek szóló könyvét, az Égszínkék meséket.  
A benne olvasható hét történet szereplői állatok vagy 
természetfeletti lények. A könyv színes, stilizált képei 
a 8–12 éves korosztály fantáziavilágára hatnak, célja, 
hogy történeteivel megszerettesse a természetet. A figu-
rális ábrázolásoktól a nonfiguratív felé mozdul el Bakó 
Dorottya Julianna Szinesztézia című vászonképe, amely 
animált videómunkájának alapja. A velünk született je-
lenséget színes festékcsurgatásokkal, zenei inspiráci-
ókkal és az érzéki élmények összemosásával mutatja 
be. A videóban látható animáció követi a képzettársítá-
sok neurológiai folyamatait. Péter Krisztina Mercédesz 
nonfiguratív, négyrészes, Puzzle című sorozata a japán 
térképeken és motívumkincsen alapul. A digitális kol-
lázstechnikával készült alkotások célja szándékoltan a 
dekorativitás. 

A szombathelyi karon végzett, immár végleges „el-
távot” kapott hallgatók témaválasztásai korszerűen 
reagálnak napjaink aktuális problémáira. A nehezített 
körülmények ellenére színvonalas, magas minőségben 
kivitelezett műveket láthattunk, így bízhatunk benne, 
hogy a végzett hallgatókkal a későbbiekben más fóru-
mokon is találkozunk.

FARKAS Vivien: 
Hétköznapok, sorozat, 

2021, akril, vászon, 
5×50×60 cm

Fotó: Papp Laura Kinga 
A művész jóvoltából
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A vizuális művészeti 
képzés szakszótára

Istvánkó Bea

Do you speak 
művészet?

Az internet előtti világban, azaz a predigitális kor-
szakban még elsősorban könyvekből tájékozód-
tunk az élet ügyes-bajos dolgait illetően. Ebben 

az időszakban a házi könyvtárak jelentős részét adták 
a szótárak, lexikonok és kézikönyvek. A kézikönyvek a 
definíció szerint egy-egy tudományág vagy szakterület 
gyakorlati ismereteit összefoglaló kiadványok, melyek 
kezdetben szöveges, a 20. század közepétől pedig gaz-
dag képes tartalommal kiegészülve adtak iránymutatást 
az adott területen elmélyülni vágyók számára. A műfaj 
fénykorában a legelterjedtebb kézikönyvek talán a sza-
kácskönyvek voltak, de a könyvesboltok kertészetről, 
kutyatartásról, szabás-varrásról, barkácsolásról, ott-
honi orvoslásról… az élet minden területéről elképesztő 
mennyiségű képes szakirodalmat kínáltak világszerte. 
Mára az ilyen típusú kézikönyvek és szótárak szinte tel-
jesen elvesztették a jelentőségüket, hiszen az internet 
birtokában különböző honlapokról, blogokról vagy a 
Youtube-ról sokkal frissebb és részletesebb, fotókkal és 
főként mozgóképpel kiegészített információkat szerez-
hetünk. A neten lehetőségünk van akár több tucat eltérő 
módszert megnézni és meghallgatni, mielőtt kiválasztjuk 
a nekünk legszimpatikusabb technikát. Ezekhez a vizuá-
lis útmutatókhoz pedig ingyen juthatunk hozzá, és szinte 
korlátlan mennyiségben. Napjainkban teljes természe-
tességgel fordulunk a Google-hoz, ha egy új sütemény-
receptet szeretnénk kipróbálni, vagy éppen kíváncsiak 
vagyunk a barkácsolás helyes technikájára. Ugyanez 
a helyzet, ha egy idegen nyelvű általános szöveget kell 
magyarra fordítani vagy épp ellenkezőleg, például leve-
let szeretnénk írni helyes angolsággal; legyen a nyelvtu-
dásunk bármilyen alapos, a kész szövegen a biztonság 
kedvéért átfuttatjuk a mesterséges intelligencia ellenőr-
zését is. A mindennapokban szinte már nem is gondo-
lunk a kézikönyvekre és szótárakra, nem érezzük azok 
hiányát vagy szükségességét. Ebből adódóan az internet 
elterjedésének egyik áldozata a könyvkiadás kontextu-
sában a szótár, a lexikon és a kézikönyv műfaja, hiszen 
a dolgok mai állása szerint ötven vagy száz év múlva va-
lószínűleg csak az antikváriumokban és esetleg a könyv-
tárak ritkaságai között lehet majd ilyen típusú, útmutató 
kiadványokkal találkozni. 

Mégis vannak olyan szakterületek, amelyek esetében 
– éppen a rendelkezésre álló hatalmas információmeny-

nyiség miatt – az internet inkább csak bonyolítja a hely-
zetet. Ilyen például a professzionális képzőművészet, 
ahol a speciális szakkifejezéseknek sok esetben egészen 
más a jelentése, így a globalizált művészeti piacon való 
kiigazodáshoz nem árt megismerni a konszenzusos an-
gol nyelvű kifejezéseket. Ez különösen nehéz a magyar 
anyanyelvűek számára, hiszen a fordítóprogramok még 
az általános témájú szövegek kapcsán is hajlamosak za-
varba jönni a magyar nyelvtantól és ragozástól, másrészt 
ezek a programok nem specializáltak, így komolyabb 
szakszövegek fordítására szinte teljesen alkalmatlanok. 
Nem csoda hát, hogy egy pályakezdő művész viszonylag 
tanácstalan és bizonytalan az angol nyelvtudását ille-
tően, akár szövegírásról, akár külföldi kollégákkal vagy 
kurátorokkal való csevegésről legyen szó. Ez a fajta, a 
kommunikációs szakadékból adódó önbizalomhiány pe-
dig olyasmi, ami komoly akadályt jelenthet a nemzetközi 
szakmai porondra való belépésnél. 

Ezt a hiányosságot vették észre a Visual Art & English 
– A vizuális művészeti képzés szakszótára című kiadvány 
megalkotói (szerzők: Bodóczky István, Dóczi Brigitta, 

Bodóczky István, Dóczi Brigitta: 
Visual art & English, MKE, Budapest, 
2020

 
BODÓCZKY István, 
DÓCZI Brigitta: Visual 
Art & English –  
A vizuális művészeti 
képzés szakszótára
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szerkesztő: Albert Ádám). A kiadvány alapvetően a mű-
vészet- és rajzoktatásban használt alapvető szakkifeje-
zések szótára, ám egyszerű szószedetnél sokkal több.  
A kötet elkészültét ugyanis Verbális és vizuális modalitá
sok interakciójának szerepe a képzőművészeti oktatás
ban címmel kutatási projekt előzte meg, melynek során a 
nyelvi és vizuális tapasztalatok összefüggéseit vizsgálták 
és elemezték a részt vevő hallgatók, oktatók, valamint 
alkalmazott nyelvészek. Elsőként anyanyelven történt 
meg a leggyakrabban alkalmazott nyelvi fordulatok és 
formulák összegyűjtése, és ezeknek az elterjedtebb ter-
minus technicusoknak a fordítása (angol–magyar és ma-
gyar–angol verzióban is) szerepel a kötet első felében. 
A szavak listázása mellett azonban interjúk is készültek, 
melyekből kiderült, hogy a diákoknak és a tanároknak 
egyaránt szüksége lenne olyan praktikus angoltudásra, 
melynek segítségével kommunikáció közben is beépíthe-
tőek a pontos kifejezések. Innen jött a könyv második 
egységének ötlete, amely olyan rövid, autentikus angol 
nyelvű művészeti szövegeket tartalmaz, melyeken ke-
resztül nyelvi környezetben is tanulmányozhatóak a leg-
fontosabb szakkifejezések, emellett tartalmilag is segítik 
a művészeti képzést. Az egy-két oldalas szócikkek több-
ségében a rajzoktatáshoz kapcsolódnak, azonban helyet 
kapott pár olyan szöveg is, amely segítséget nyújt pél-
dául abban, hogy hogyan prezentáljon angolul egy mű-
vész, vagy hogyan írjon statementet a munkásságáról. 
Az egyes szövegek után rendkívül praktikus szószede-
tek kaptak helyet, melyek megkönnyítik a nyelvtanulást 
és a sokszor rendhagyó szerkezetek és szóösszetételek 
nyelvtanilag is helyes elsajátítását.

Különösen fontos, hogy a kiadvány a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetemen született, ahol – a többi művé-
szeti egyetemhez hasonlóan – sajnos még mindig nem 
felvételi követelmény az angol nyelv alapvető ismerete. 
A tanulmányok befejezése után a diplomához ugyan 
szükséges egy középfokú nyelvvizsga bemutatása, ám 
ennek megszerzésében a hallgatók eddig nem kaptak 
komolyan vehető segítséget. Természetesen a nyelv-
vizsgához szükséges általános és sokszor passzív nyel-
vi tudásanyag elsajátításán túl sokkal fontosabb, hogy 
olyan aktív és jól hasznosítható angol szókincset tud-
hassanak magukénak a pályakezdő művészek, amellyel 
a nemzetközi csereprogramok, vásárok, konferenciák 
és kiállítások világában magabiztosan el tudnak bol-
dogulni. Ugyanígy nem kell magyarázni, hogy milyen 
kulcsfontosságú szerepe van a nyelvtudásnak a hatal-
mas mennyiségű művészeti, filozófiai, esztétikai és egyéb 
diszciplínák felől érkező szakirodalom feldolgozásában.  
A legfontosabb könyvek, folyóiratok és katalógusok 
napjainkban jellemzően kizárólag angolul érhetőek el, és 
magyar fordítás egyre kevésbé várható, sőt sok esetben 
magyar intézmények is eleve csak angol nyelvű köteteket 
készítenek. A Visual Art & English című kiadvány képé-
ben tehát egy olyan nyomtatott kiadvány született meg, 
amely ugyan egyszerre szótár és kézikönyv, hiánypótló 
szerepe mégis vitathatatlan. A kötet tartalmilag alapos, 
akár egy tankönyv, ugyanakkor formailag könnyen átlát-
ható és befogadható (nem túl terjengős), így tökéletesen 
ideális az angol nyelvvel még csak ismerkedő művészek 
számára, legyenek azok pályakezdők vagy akár az idő-
sebb generációkhoz tartozók.
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Gondolatok a 
Vágyott szépség 
című kiállításon

Gellér Katalin

A múltidézés 
varázsa

A kiállítás címe – Vágyott szépség. Preraffaelita re
mekművek a Tate gyűjteményéből – nem hazudik. 
Néhány korábbi, ismert nagymestereket bemu-

tatni kívánó kiállítás nagy beharangozása után a magát 
időnként becsapottnak érző néző most valóban jelentős 
számú alkotást és remekművet láthat a Tate Gallery jó-
voltából. 

A 19. század közepén, akárcsak később minden iz-
mus, a preraffaelita festők fellépése is vihart kavart, de 
nem kellett sok időnek eltelnie, hogy még a festészet ko-
rabeli fővárosában, Párizsban is sikert sikerre halmoz-
zanak.1 Késő romantikájuk, mesterségbeli tudásuk, mí-
vességük kedveltté tette őket, néhány magyar művész is 
itt ismerhette meg munkáikat. Hazai ismertségükre utal-
hat, hogy az 1897-es pesti művészestélyen, egy Stróbl 
Alajos és tanítványai által lemásolt velencei kút körül 
Edward Burne-Jones A veszedelmes fej című (1886–87) 
festményét jelenítették meg.2 Magyarországon nagyobb 
számú művel és személyesen is már a mozgalom egyik 
későbbi generációját képviselő Walter Crane jelent meg 
nagy visszhangot kiváltó 1900-as kiállításával. Szeren-
csés ötlet volt a preraffaelita mozgalom magyar követői-
nek kamarakiállítását az ő műveivel kezdeni.

A preraffaeliták a romantikus történeteket, történel-
mi jelenteket és mítoszokat elbeszélő színességgel és 
pszichológiai hitelességgel ábrázolták, töltötték meg 
feszültséggel. A titok légkörébe burkolták a középkor-
ról és a Raffaello előtti korról szőtt álmukat, amelynek 
valójában az érett reneszánsz is inspirálója volt. A múlt 
vízióját, ahogy Shalott kisasszonya, saját tükrükben 
formálták át színes, gazdagon szőtt képekké. Festmé-
nyeiken és grafikáikon máig átsugárzik a múltidézés mé-
lyen átélt varázsa, jelképes értelművé formálása. John 
William Waterhouse említett festményén a megsemmi-
sülés felé haladó, átok sújtotta Shalott kisasszonyának 
csónakját, Alfred Tennyson költeményétől eltérően, a 
hősnőnek a középkori lovagi élet motívumaival hímzett 
kárpitjai díszítik. Esztétikájukban semmi sem akaszthatja 
meg a művészetbe transzponált vágyak megjelenítését, 
a művészet által létrehozható szépség keresését. Téma-
választásukat, a korabeli életet ábrázoló munkájukat a 
társadalom hibáival való szembefordulás is ösztönözte, 

Magyar Nemzeti Galéria,  
2021. V. 13. – VIII. 12.

Sir John Everett MILLAIS: Szabadon bocsátó parancs, 1746,  
1852–1853, olaj, vászon, 102,9×73,7 cm
Fotó: Tate

John William WATERHOUSE:  
Az orákulum tanácsára várva, 1884,  

olaj, vászon, 119,4×198,1 cm
Fotó: Tate



29

elsősorban mégis a szépségbe, a művészeti alkotásba 
vetett, platonikusnak nevezhető hit fogta egységbe az 
angol esztétizáló mozgalom művészeit. 

Festményeik és grafikáik az érzelmek feszültségével, 
szimbolikus rejtelmességgel, a finoman cizellált rész-
letek hol harmonikus, hol feszült összhangjával, gyak-
ran a felszínt betöltő dekoratív mintázat szövevényével 
jellemezhetőek. Minden részletnek jelentősége van, a 
ruházatnak, a fák legapróbb levelének, a belső térben 
a szereplők köré helyezett tárgyaknak. Eszközeik közé 
tartozik a részletek aprólékos naturalizmusa, míg a tér 
szűkössége a szereplők elmerültségét, befelé fordulá-
sát érzékelteti. Egyediségük a téma spirituális értelmé-
nek szuggerálása s az ismert ikonográfia alkalmazása 
mellett a csak a formák és a színek médiuma által érzé-
keltetett szimbólumalkotás. Alapvetésükből új szellemi 
mozgalmak, új stílusok születtek: a szimbolizmus és a 
szecesszió. Témabeli és formai inspirációjuk többirányú 
leágazását, széleskörű nemzetközi hatását a jelen kiál-
lításon a magyar művészek preraffaelitizmusból levont 
tapasztalatának a sokfélesége is mutatja. Az italománia 
olyan idealistákat kapcsolt össze, mint a Dante-követő 
preraffaelitákat és a dantei idealizált szerelmet megfestő 
Gulácsy Lajost. Gulácsy a nőalakok és a virágok egy-
befonódását, szoros egységét és a zeneiséget, a Gödöl-
lői Művésztelep alkotói az elfeledett és újraélt mítoszok 
igazságát és a dekoratív vonal szépségét követték. Ők 
is, ahogyan a legtöbben, az angol mesterek idealizmusa 
mellett a pragmatizmusukat tekintették példaképnek, a 
kézműipar felvirágoztatásának gondolatát, az elfeledett 
technikák felújítását. Az iparművészet fellendítését eti-
kai-társadalmi feladatként élték át.3

A művészettörténet mára elvetett stílustörténetében 
gondolkodva letagadhatatlan, hogy Dante Gabriel Ros-
setti Monna Vanna című (1866), a velencei festészet ins-
pirációjára készült érzéki nőalakja és többek közt a haját 
díszítő ékszer (a spirál formájú igazgyöngy hajtű) a sze-

Dante Gabriel ROSSETTI:  
Monna Vanna, 1966,  

olaj, vászon, 88,9×86,4 cm
Fotó: Tate
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cessziós nőtípus és ornamentizálás előfutára. Rossetti 
Ábrándozásának (1880) finoman rajzolt ornamentikája, a 
nőalakot körülölelő, szinte befonó lombozata faldíszek-
re, tárgyakra kerülve a századfordulón önálló életre kelt. 
Sőt, a köznapi kifejezési formák széles köre, a század-
forduló vizuális kommunikációja is a pszichológiai ábrá-
zolás mélységétől és végzetes karakterüktől megfosz-
tott, de érzékiségüket megőrző nőalakjaiból merített.

Jóllehet, Edward Burne-Jonestól kevés ismert remek 
látható a kiállításon, de kárpótol érte egy külön terem, 
amelyben rajzait és A szerelem temploma című (1872 
körül) festményét láthatjuk. Ezen a ponton talán belefér 
az ismertetőbe egy, a preraffaeliták „szandálban járó” 
követőit minden irónia nélkül kedvelő látogató néhány 
gondolata is. A festményt nézve egy másik, Nagy Sándor 
alkotta A szerelem temploma (Erósz temploma, 1920 kö-
rül) című munka jutott eszembe, melynek szellemi alap-
állása, a gondolatközlés fontosságában való hite rokon 
a két mestert majd fél évszázaddal elválasztó távolság 

ellenére. A William Morris költeményét megjelenítő Bur-
ne-Jones szerelemistene koszorúval jutalmazza az igaz 
szerelemért és a magasabb ideákért mindenről lemondó 
királyt. Nagy Sándor A szerelem temploma című grafiká-
ján idézet olvasható Dante Az új életéből.4 Burne-Jones 
reneszánsz oltárépítményt idéző háttere helyett nála 
testekből épült középkori katedrálist látunk. Homlokzati 
plasztikát szűzies, fiatal női aktok, az Isten leányaként 
leírt Beatrice másai alkotják. A templom kapuján mezte-
len fiatalember lép be rózsával a kezében. Burne-Jones-
nál és Nagy Sándornál is a középpontban a szerelem 
istene áll, akit az angol mester szárnyas angyalként, a 
magyar pedig meztelen ifjúként ábrázolt. Mindkettőjük-
nél egy szublimált, eszményi élet- és szerelemfelfogás 
összegzését látjuk, melyben a tiszta szerelem megjele-
nítése túlmutat önmagán, a magasabb rendű élet, Nagy 
Sándornál az öntudatra ébredés jele is. A halványsárga 
körvonalakkal megrajzolt vízió a fény, a szerelem szim-
bóluma.

KÖRÖSFŐI-KRIESCH 
Aladár: Boér Lenke 
arcképe, 1905,
tempera, vászon;  
48,8×51,5 cm
Magyar Nemzeti 
Galéria 
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Az angol–magyar kapcsolatok gazdag és kölcsönös ér-
deklődésről tanúskodó történetének egy kevéssé ismert 
darabja egy Puerto Ricó-i múzeumban (Museo de Arte 
de Ponce) lévő Burne-Jones-festmény, amelyet rend-
kívüli szerencsém volt látni évekkel ezelőtt a Tate-ben.  
A nagy méretű festményen az Avalonban alvó Artúr ki-
rály díszes fekhelye mellett a magyar Szent Korona ap-
rólékosan megfestett, hű képe látható (Artúr király álma, 
1881–1898).5 Feltételezhetően a korabeli angol történel-
mi kutatások és a mítoszok univerzalitásának felisme-
rése késztette Burne-Jonest, hogy a kedvelt uralkodók 
újraébredését, a nemzetek felemelkedését egykori le-
gendás hősöktől váró történetek körébe helyezze a brit 
koronához hasonlóan az államiságot szimbolizáló ma-
gyar koronát. Úgy vélem, a preraffaelita mozgalom Ang-
lián kívül mind az üvegfestészetben, mind a freskófesté-
szetben Magyarországon élt a leghosszabb ideig; Nagy 
Sándor marosvásárhelyi üvegablakain és a pesterzsébe-
ti freskókon az itáliai trecento és quattrocento világában 
való új elmerüléssel gazdagodva.

A megjelenést a B. Braun támogatta.

1 Jacques Lethève: La connaisance des peintres préraphaélites anglais en France (1855–1900). Gazette des BeauxArts, vol. 53, May–June 1959, 
315–328.

2 Rostás Péter más lehetséges interpretációt is említ. Lásd: A rejtelmes kút. Egy velencei kút magyarországi másolatai. Ars Hungarica, 2006, 34. 
évfolyam, 1. szám, 287–291.

3 Itt említenék egy nagyobb összefoglaló munkát, amely a brit–magyar kapcsolatokat dolgozta fel. Britain and Hungary. Contacts in Architecture 
and Design during the nineteenth and twentieth century. Essays and Studies I–II. Edited by Gyula Ernyey. Hungarian University of Craft and Design, 
Budapest, 1999.

4 „Ecco un dio più forte di me che viene a signorecciarmi.” Az új életben olvasható latin idézet olasz fordításának jelentése szó szerint: Íme egy isten, 
aki jön, hogy uralkodjék rajtam. Az új élet eredeti szövegében latinul és a következőképpen szerepel az elején pontosan idézett sor: „Ecce deus 
fortior me qui veniens dominabitur mihi.” Jékely Zoltán fordításában: „Íme, a nálam erősebb Isten, aki eljött, hogy uralkodjék rajtam.” Dante: Az 
új élet. Ford. Jékely Zoltán, bev. Fülep Lajos, Budapest, é. n., Franklin. (Kétnyelvű remekművek, I., 2–3.)

5 A festményről lásd Szegő György: Arthur álma a Magyar Koronáról. Magyar Építőművészet, 2010/6.

Walter CRANE: A szirén és a hajó  
(a londoni Leighton House-hoz  
készült mozaikfríz terve), 1877–1879 körül,  
akvarell, papír; 610×2140 mm  
Szépművészeti Múzeum 

GULÁCSY Lajos: Paolo és Francesca, 1903
Ceruza, akvarell, karton; 331×252 mm
Magyar Nemzeti Galéria
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Akadémia 
(körbejárás)

Tatai Erzsébet

Intézeti séták

Bicskei Éva az MTA Művészeti Gyűjteményének ve-
zetőjeként feladatul kapta, hogy kis csapatával 
járja körül az ország akadémiai intézeteit (labora-

tóriumait, kutatóközpontjait) és dokumentálja, mérje fel 
a műtárgyakat, műkincsállományt. 2016 és 2019 között 
41 intézetben, öt független kutatóintézetben és hat vidéki 
helyen jártak.1 Tudtuk, hogy kollégánk kiállításra készül, 
és amiatt kicsit izgultam is, hogy hány szürke salabaktert 
és rozsdás műszert kell majd szemrevételeznem, ehe-
lyett igencsak meglepődtem – elsősorban azon, hogy 
Bicskei nem ennek az amúgy rendkívül fontos munkájá-
nak a gyümölcsét, hanem ennél izgalmasabb „mellékter-
mékét” tálalta fel.

1. KÖR (TUDOMÁNYOK TORNYA)
Az univerzumot (amelyet mások Könyvtárnak neveznek) 
meghatározatlan és talán végtelen számú hatszög alakú 
galéria alkotja, melyeknek közepén alacsony korláttal 
körülvett nagy szellőzőaknák vannak. Minden hatszög
ből láthatók lefelé és felfelé az emeletek – sehol sincs 

végük. […] a Könyvtár ab aeterno létezik. 

J. L. Borges: Bábeli könyvtár (Fordította Boglár Lajos)

Ha Borges leírása nem is illik pontosan az Akadémia 
(körbejárás) installációjára, annyiban helytálló, hogy 
mindkettő ihletője a mindentudás tárházának kozmikus 
látomása. Aligha lehet ugyanis véletlen, hogy egy cent-
rális építményt emeltek a Magyar Tudományos Akadé-
mia egykori kutatóintézeteinek bemutatásához, és ez 
aligha merül ki abban a praktikus célban, hogy a tudás 
(építő)köveinek reprezentációit ergonomikusan kis hely-
re lehetett sűríteni és körbejárhatóvá tenni. Az effajta, 
kulturális utalásokkal terhelt építmény, a torony egy-
szersmind a kudarc kulturális jele is – legyen az a tökéle-
tességre (az égbe) törekvés bibliai kódja szerinti bukás, 
vagy abszurd, posztmodern vízió, vagy a magyarországi 
tudomány jelenkori helyzete, vagy a tudomány önma-
gába kódolt szétforgácsolódása. Bármelyik is, szim-
bolikusan (ekképp rétegzetten) erre utal Kaszás Tamás 
kortárs építménye, egy különböző méretű és arányú, 
kubusokból-pillérekből összeállított (ha tetszik, tagolt) 
dekonstruktivista torony falapokból, amely szellemes 
megoldásaival magában tud foglalni 48 művet – külön-
féle tudományszeletek „képviselőjét”. A benne foglalt 
információval együtt befogadóbarát módon arányos, 
akárcsak – előlegezem – az álló és mozgóképek, hangok 
és szövegek együttese.

2. KÖR (BEJÁRÁS) 
Az imponálóan koncentrált elrendezésű kiállítás – tud-
ván, hogy az Akadémia volt intézményhálózatának be-
mutatásáról lesz szó – legfeltűnőbb vonása, hogy a dol-
gok válogatása és elrendezése jobban emlékeztet egy 
bizonyos kínai enciklopédiára,2 mint a Diderot-félére, 
azaz a dolgok – a furcsa képek, a néhol esetlegesnek 
tűnő kompozíciók – nem tudományterületenként so-
rakoznak szép rendben (tehát különös és érthetetlen, 
viszont a legkevésbé sem unalmas). Hamar evidenssé 
vált, hogy a kiállítás tárgyainak (35 fotó, nyolc videó, öt 
hangzóanyag és egy weboldal) elrendezéséből kibonta-
kozó dramaturgia lesz a kulcs. Bizonyos együttállások 
(ha statikusan) és egymásutániságok (lineáris, azaz itt 
körkörös haladás esetén), egymásra vonatkoztatások és 
asszociációk hagynak lenyomatot a tudomány helyzeté-
nek jelenlegi, Bicskei Éva-féle nézetéről, és mindezt egy 

BTM Kiscelli Múzeum, oratórium
2021. VI. 1. – VIII. 1.

Robotpark, 
ELKH Ökológiai 
Kutatóközpont 
Evolúciótudományi 
Intézet, Budapest
Fotó: Bicskei Éva



33

esztétikai rend és dinamika juttatja érvényre. Azt, hogy 
miféle szereplők viszik színre ezt a dramaturgiát, egyelő-
re csak a címeikre hagyatkozva tekintem át.

Már azonnal az első három kép – amelyen a laikus 
néző ismeretlen műszereket lát és foltos ködöt észlel – 
a tudomány ezoterikus karakteréről beszél, s a címek a 
legkevésbé sem oszlatják el a homályt – 1. Kis hátterű 
mérőhely, 2. Ködkamra, 3. Aktív zóna –, s ugyanígy van 
a két utolsó előtti képpel, illetve gépészeti berendezése-
ikkel: 46. Primér hűtőkör, 47. Szekunder hűtőkör. A la-
konikus címek talán el nem mélyítik, de szinten tartják 
a tudomány misztériumjellegét, a rejtély továbbra is rej-
tély marad, és az intézmény megnevezése – Energiatu-
dományi Kutatóközpont Budapesti Kutatóreaktor – csak 
biztosítja a látogatót a tudomány nagyságáról és az ő 
kicsinységéről, a képek és a címek valójában nem mon-
danak semmit a Dologról. A legutolsó, a 48. Informatikai 
gyűjtemény a Számítástechnikai és Automatizálási Kuta-
tóintézetben készített fotón egy kapcsológomb kinézetű 
tárgy van. Nem ködösít ugyan, ikonográfiája révén még-
is, de ezúttal ironikusan, visszacsatol az ezoterikus vi-
lágba – lévén kapcsoló, de nem tudható, miféle. 

A laborokba és néhány kutatóhelyre ugyancsak be-
tekinthetünk, de valójában semmi nem látszik, semmi 
olyan, amiből a működés és annak az eredménye meg-
ismerhető volna: 4. Laboratórium (Természettudomá-
nyi Kutatóközpont), 5. Sejtlabor (Természettudományi 
Kutatóközpont), 6. Laboratórium (Balatoni Limnológiai 
Intézet), Kutatószoba (Közgazdaság-tudományi Intézet), 
21. A BIX (Budapest Internet Exchange) terem (SZTAKI), 
32. Archeogenetikai laboratórium (Régészeti Intézet), és 
ugyanez mondható el a „tárakról”3 is: 7. Üvegnegatív 
gyűjtemény (Csillagászati és Földtudományi Kutatóköz-
pont), 8. Metszettár (Humán Agyszövet Laboratórium)  
9. Metszettár (Állatorvos-tudományi Intézet), 13. Ar
chívum (Irodalomtudományi Intézet), 14. Az új magyar 
tájszótár (Nyelvtudományi Kutatóközpont), 16. Raktár 
(Geodéziai és Geofizikai Intézet), 22. Képző és iparmű
vészeti, valamint tudománytörténeti tárgyak gyűjteménye 

(MTA Debreceni Területi Bizottság), 31. Robotpark (Öko-
lógiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézet), 42. In
formatikai gyűjtemény (SZTAKI).

Ha eddig csupán a recenzens szkepticizmusának tűnt, 
hogy nem hajlandó semmit látni ott, ahol pedig igenis 
vannak dolgok – egy sereg oldalára fordított üvegnega-
tív, raktárpolcok tekercsekkel, zárt fiókok, irattartók és 
katalógusszekrények vagy számítógépükre meredő tu-
dósok – akkor a tárlat kb. egynegyedénél elhelyezett 11. 
szám alatt üresen álló képkeret, fehér folt rávilágít arra, 
hogy nem erről van szó. Ha nem is publikus, bizonyára 
nem titkos, hogy miért hiúsult meg a fényképezés és be-
szélgetés a Geológiai minták gyűjteményéről4 a Földtani 
és Geokémiai Intézetben. Nem is fontos, nem is egyedi 
eset.5 Azonban a hiány hangsúlyozása neuralgikus pont-
ra mutat. Ez a hiánymetafora ebben a kontextusban egy-
aránt vonatkozhat az intézményrendszerre, a tudomány-
ra és az ismeretelméletre.

Látható még egy sor kevésbé bezárkózónak mutat-
kozó kép, amelyek mintha beszédesebbek lennének az 
előzőeknél – és valóban, némelyikük illusztrál (10. Me
legház, Növényvédelmi Intézet, 27. Júlia major, Nagy-
kovácsi Agrártudományi Kutatóközpont Julianna majori 
telephely, 36. Babalabor, Természettudományi Kutató-
központ, 38. Utazási fotódokumentáció, Néprajztudo-
mányi Intézet) vagy nem különösebben rejtélyes, mint 
például a 25. Vendégkönyv (videó, 8:48, MTA Miskolci 
Területi Bizottság), a 26. Talajminták (Agrártudomá-
nyi Kutatóközpont, Talajtani Intézet), végeredményben 
mégis éppoly némák. A Duna-kutató Intézet Mintavétele 
(18.) mintha egy akció pillanatát dokumentálná (bizo-
nyos értelemben teszi is), de hogy miféle mintát vesznek, 
miért, kik és hogyan, az bizony nem tudható. A Wig-
ner Fizikai Kutatóközpont Kísérleti jegyzőkönyve (24.) 
töredékes mivoltában éppúgy értelmezhetetlen, mint 
az Utazási fotódokumentáció (38.). Az meg egyenesen 
ironikus, hogy a vácrátóti Szabadföldi fejlődéstörténeti 
növényrendszertan (28.) 1961-es fényképe többet árul 
el a koncepcióról,6 mint a mai színes fotó. Az Agrártu-

Akadémia (körbejárás), 
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Fotó: Simon Zsuzsanna
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dományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének Fi
totronjában készített videójának (29.) hanganyaga (1:01) 
pedig kispetri nők éneke 1968-ból7 (30. Hangarchívum, 
BTK Zenetudományi Intézet). A Rényi Alfréd Matemati-
kai Kutatóintézet A nagy előadótermében (35.) tébláboló 
férfi – feltételezzük – a táblára rajzolt ábrák megfejtésén 
gondolkodik. A Heydeféle 60 cmes tükrös teleszkóp és 
kupolája (40. videó, 1:50, Konkoly Thege Miklós Csilla-
gászati Intézet) egyáltalán nem ismeretlen, bár a műszer 
a felkentek számára tesz lehetővé értelmes használatot 
és nyújt értelmezhető képeket, közvetít tudományosan 
hasznos tudást. De nem oldódik tudásba a várakozás 
a megelevenítő elbeszéléskezdemény által sem, amikor 
követjük a férfit, aki – nyilvánvaló szimbólummal a fején 
(lámpa) – liftbe száll (12. Lexikongyűjtemény, Művészet-
történeti Intézet, videó, 1:50).

Az elefántcsonttorony burkán mégis bizonyos ponto-
kon apró repedések támadnak, a képek (hangok) átlen-
dítenek a titokzatosságon, még ha épp olyan töredéke-
sek és tudományos mivoltukban épp úgy érthetetlenek, 
mint a többi, és ha címeik a tárgyilagosság protokollja 
szerint ugyanolyan semmitmondók is. Ezek nem tűn-
nek fel, nem lógnak ki, hangvételükkel belesimulnak az 
egészbe, mégis, mint a barthes-i punctum esetében, a 
rejtőzködő tudomány reprezentációján ezek váratlanul 
megszólalnak: az online adatbázis böngészhető (19. Ku
tatási Dokumentációs Központ, Társadalomtudományi 
Kutatóközpont), a Képző és iparművészeti, valamint 
tudománytörténeti tárgyak gyűjteménye képen (23. Tör-
ténettudományi Intézet) a gyűjtemény egy darabja látha-
tó, a Hangarchívum hangfelvételén (44. BTK ZTI, 1:04) 
furulyaszó hallik.8 Továbbá meghallgatható egy részlet 
abból, hogy hogyan lehet valakiből sámán9 (33. Sámá
nizmus archívum, hangfelvétel, 1:25, BTK Néprajztudo-
mányi Intézet), hallható madárhang – ha nem is úgy, mint 
egy erdőben (17. Madárhanggyűjtemény, szonogram, 
1:04, Ökológiai és Botanikai Intézet, Budapest). Az In
tézeti tárhelyen (37. Kísérleti Orvostudományi Kutató-
intézet) egy idegsejt, az Üvegnegatívgyűjteményen (41. 

digitális print, CSFK KTMCSI) egy égi jelenség látható. 
A tudományosan hűvös, a laikus tekintet elől szorosan 
záró hám legjobban annál a félperces hangfelvételnél 
feslik fel – vérzik be –, amit 1955-ben vettek fel Recs-
ken: „Jaj, Miklóskám, drága, szép gyerëkëm, jaj, jaj, jaj, 
jaj, jaj nëkëm,/ kedves, szép gyerëkëm! / Jaj, Istenëm, 
Istenëm, jaj, kedves gyerëkëm, drága, jó gyerëkëm...” 
– énekli egy asszony (15. Hangarchívum, hangfelvétel, 
0:37, Zenetudományi Intézet).10

Négy videó különböző tudományterületekről a tudo-
mány (és a benne működők) helyzetét képviselheti – kul-
csot adva ehhez a bábeli világhoz az „ártatlan” szem és 
fül számára is, és így azok a világban levés metaforái 
is lehetnek: Egy férfi előadásának részletei hallgatha-
tók (34. Videotorium, videó, ’0:38, ’6:30, ’3:09, ’3:37, 
BTK Filozófiai Intézet) – akár a kiállítás ars poeticája – 
a platóni dialógusokról. „A Phaidónban Szókratész ba-
rátai azt kérik Phaidóntól, hogy beszélje el azt is, hogy 
mit mondott és azt is, hogy mit tett Szókratész. Tehát 
nemcsak a tartalmi igazságot keresik, hanem a személy 
tetteire is kíváncsiak, és véleményem szerint pontosan 
erről szólnak Platón dialógusai. Platón maga is utal arra, 
hogy ne válasszuk szét ezt a két aspektust.” Heller Ág-
nes filozófus 1992-ben beszél meneküléstörténetéről és 
az arról való beszéddel kapcsolatos apóriáiról. A gon-
dolkodó „oral history” „adatközlése” – adalékok a tör-
ténettudomány és források a holokauszttanulmányok 
számára – elmélkedés, ugyanakkor kísértetiesen hozza 
mindazokat a „szindrómákat”, melyeket a pszichológiá-
ból a poszttraumás stressz-zavar tüneteiként ismerünk 
(39. Huszadik Század Hangja Archívum és Kutatóműhely, 
videó, ’4:57, ’3). Egy lépéssel arrébb egy madár hangját 
egy kitömött örvös légykapó mechanikus ide-oda forgó 
mozgása kíséri (43. Madárhanggyűjtemény, videó, 1:09. 
Ökológiai és Botanikai Intézet, Budapest), s enyhén fel-
felé tekintve azt figyelhetjük meg, hogyan keres partokat 
egy kör alakú medencében úszó kísérleti egér (45. Vi
deógyűjtemény, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
videó, 2:20, KOKI).

Archeogenetikai 
laboratórium, ELKH 
Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont 
Régészeti Intézet, 
Budapest
Fotó: Bicskei Éva
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3. KÖR (AZ OLVASÓVÁ VÁLT NÉZŐ)
A lakonikus című, enigmatikus képek megfejtésében 
azonban Bicskei nem hagyja magára a nézőt, minde-
gyik képhez (hanghoz) kézbe vehető kartonon egy-két 
oldalnyi szöveget kínál. Az összes tudomány laborató-
riumában elkalauzolnak alapos ismeretterjesztő leírásai 
a korrekt adatoktól a képkészítés körülményein át az in-
tézetek történetéig.

A kis hátterű mérőhely (1.) olyan mérőhelyiség, ahol 
kicsi a radioaktív sugárzás. A Ködkamrában (2.) tetten 
lehet érni – mint egy krimiben – a neutrinót, amint túlte-
lített alkoholos gőzben kondenzcsíkot húznak a részecs-
kék. Az Aktív zóna (3.) (mintha Tarkovszkij Stalkeréből 
jönne a cím) kék fényében megleshető a Cserenkov-féle 
sugárzás, az a pillanat, amikor egy részecske sebessége 
(bizonyos körülmények között) nagyobb a fény sebessé-
génél (bizonyos közegben). A Művészettörténeti Intézet 
Lexikongyűjteményébe Hornyik Sándor művészettör-

ténész indul, hogy a kutatóknak felvigye a kiválasztott 
cédulaanyagot. A 40-es nyomaton látható képpel (csil-
lagvizsgáló) együtt érdemes nézni a 41. számú Üvegne
gatívgyűjteményt, amely egy égkép: az 1974-ben ké-
szített felvételen az Androméda-köd mellett a Phaethon 
kisbolygó látható, amit műholdról csak 1983. október 
11-én észleltek. Az utolsó, 48. digitális fotó, a „gomb” 
pedig az 1978 körüli időkből származó, elavult, „hanyatt 
egér” a SZTAKI muzeális Informatikai Gyűjteményéből – 
navigálhatjuk magunkat vissza az első tablóhoz… 

4. KÖR (SZITUÁCIÓBA ÁGYAZOTT TUDOMÁNY)
Aki most él kis hazánkban, a szituációt ismeri, így az 
akadémiai intézetek einstandolásának, a CEU szám-
űzésének és az egyetemi autonómia megcsonkításának 
tanúja. Bicskei Éva azonban egy másfajta szituációba is 
elhelyezi a tudományágakat, a szakokat és módszereket 
jelképező képeket, hanganyagokat, nevezetesen egy ki-
állítási kontextusba egy múzeumban, amely ugyancsak a 
tudásteremtés helye.11 Túl a részletekben rejlő adatokon 
és múzeumi kontextuson, installációjukkal együtt a ké-
pek és a szövegek teszik szóvá a közbeszédben amúgy 
is jelen levő tudományokra vonatkozó kérdéseket. Bics-
kei tudományokra vonatkozó állításaival újra beágyazza 
és generálja mind a tudást, demonstrálja a szituációba 
ágyazottságot. Tudományról lévén szó és nem tudásról – 
a kettő már régóta nincs fedésben egymással12 – a kettő 
közötti játéktér az, ahol lehetséges az erről való beszéd. 

5. KÖR (A TUDOMÁNY MINT MŰVÉSZET)13

A kiállítás a tudomány(ok)ról szól, mozaikdarabokból 
állít össze egy intézménytörténetet tudományos és mű-
vészeti nyelven. Tudománytörténet és tudományfilozófia 
ez témáját és módszerességét tekintve. Bicskei böl-
csészként jár el, de nem elfogult a bölcsészettudomá-
nyok iránt – sőt úgy tűnik, hogy az atomkutatás, a mező-
gazdaság vagy akár a félelmi memória14 jobban érdekli.  
A bemutatás módszere (és az így előállított tudás) mégis 
sokat köszönhet a művészetnek (legkevésbé azért, mert 
a vizuális anyag nagy része Bicskei saját műve). A hihe-
tetlenül óriási területből való vállaltan szubjektív váloga-
tás, a megírt ismertetések a kiállítás egészének státuszá-
ra is rákérdeznek. A művészi módszerekkel megalkotott 
tudomány e helyszínen konceptuális műalkotássá lett, 
ami az együttállásokból, a részek egymást követő (tar-
talmi és módszerbeli) dinamikájából rakódik össze kö-
zös művé. A megalkotható tudomány itt nem szigorú, 
nem egyszerűen vidám, hanem művészet.

Bicskei Éva: Akadémia (körbejárás). Kiállítási katalógus, Budapest, tranzit.hu.
Foucault idézi a kínai enciklopédiára hivatkozó Borgest. Michel Foucault: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Buda-
pest, Osiris, 2000, 9–10.
Az intencionális volt ugyan, hogy a bemutatás központjában a gyűjtemények álljanak, de elég kérdéses, hogy egy gyűjtemény egyszeri látványa 
(bármiféle nézőpontból és optikából) vajon mit mond el a gyűjteményről. Bicskei, 12.
Bicskei, 37.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem névsorolvasás a kiállítás célja, amit az is jelez, hogy míg 53 kisebb-nagyobb kutatási intézménye volt az 
Akadémiának, addig itt csak 48 cím szerepel (ráadásul némely intézmény többször is), ugyanakkor kimaradt komplett kutatóbázis is. Egy tudo-
mánykoncepcióról van itt szó, amit egy valós kutatóhálózat képvisel.
A koncepció természetesen épp a kiállításon ismerhető meg.
A nemi alapú „munkamegosztás” gyönyörű egymásra írása gyanánt.
Györgylőrinc Lajos játszik furulyán; 1963. Bicskei, 134.
Korántsem érzem véletlennek épp ezt a választást, amelyből megtudhatjuk, hogy a sámánjelöltnek fel kell darabolódnia. Bicskei, 96.
Bicskei, 48–50.
És amelynek helyzete szintén nem mondható éppen rózsásnak. Lásd Exkurzus Kiscelli Múzeum (körbejárás) című kiállítást ugyanott, 2021. au-
gusztus 1-ig.
Erről legalább Feyerabend és Haraway óta tudunk, ha nem akarunk a Nietzschét idéző Hamvas Bélára hivatkozni. Hamvas Béla: Természettudo-
mányos mitológia (1934). In Hamvas Béla 33 esszéje. Szerk. Dúl Antal, Budapest, Tartóshullám, 1987, 45–57. Paul Feyerabend: A módszer ellen 
(1970, 1983), Budapest, Atlantisz, 2002. Donna Haraway: A szituációba ágyazott tudás (1988). In Férfiuralom. Szerk. Hadas Miklós, Budapest, 
Replika Kör, 1994, 121–141.
Sajnos nem én találtam ki ezt a címet. Paul Feyerabend: Science as art: A discussion of Riegl’s theory of art and an attempt to apply it to the 
sciences. Art & Text, 12/13. Summer 1983–Autumn 1984.
„Az emocionális kötődésű memóriák különböző agyterületeken helyezkednek el, de a félelmi memória az egyik legősibbel – az állatokban jól, az 
emberben azonban visszafejletten, mégis meghatározó hippokampusszal – áll összefüggésben.” Bicskei, 69.
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Beszélgetés 
Havadtőy Sámuellel

Jankó Judit

Őszinteség és 
szembesülés

JJ: A Szent István terem installációjáról so-
kat és sokfelé nyilatkozott, mi sem fogunk 
szó nélkül elmenni mellette, de először arra 
lennék kíváncsi, hogy hol és hogyan élte át 
a pandémiát.
Havadtőy Sámuel: A karantént a szentend-
rei házamban töltöttem, szerencsére ké-
nyelmes és tágas műtermem van benne; so-
kat dolgoztam. Bár gyakran az az érzésem, 
semmi korábban nem hallott újdonság nincs 
a hírekben, mindig meghallgatom munka 
közben, mi történik a világban. A pandé-
mia alatt sokszor ismételgették, ha elmúltál 
65 éves és elkapod a vírust, belehalhatsz. 
Idáig bele sem gondoltam az életkoromba. 
69 éves vagyok, engem ez a vírus öregített 
meg. A Szent István terem installációja kap-
csán sokat foglalkoztam az intelmekkel és 
a régi egyházi szabályokkal, és rájöttem, 
amit nekünk a pandémia kapcsán újra kel-
lett tanulni, ezekben mind megtalálható. 
A történelem folyamán sok volt a járvány, 
az emberek kerülték a fizikai kontaktust, a 
japánoknál a mai napig csak meghajolnak 
egymás felé, kezet sem fognak, a higiénia 
fontos a kultúrájukban. Az apácák főkötő-
je sem esztétikai kérdés, hiszen betegeket 
ápoltak, vigyázniuk kellett, hogy ne kap-
ják el a kórt. A zsidók étkezési szabályait, 
a tejes és húsos edények szétválasztását is 
a praktikum táplálta, aztán a szabályokat 
betették a szent könyvekbe, a templomok-
ban a papok felhívták rá a figyelmet, hogy 
az emberek betartsák. A kálvária stációi-

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepre adták át a Budavári Palota megújult Szent István ter-
mét, amelyhez egy különleges kiállításon keresztül vezet az út a déli összekötő szárny-
ban. Gulyás Gábor kurátor felkérésére Havadtőy Sámuel a teremhez kapcsolódó, tíz 

kapura épülő, Szent István király Imre herceghez írt intelmeit idéző installációt alkotott. A mű-
vésszel való beszélgetésünk apropóját A Szent István terem – A Budavári Palota csodája című 
tárlat szolgáltatta, de szó esett hitről, pandémiáról, jótékonyságról és a művész őszi, önálló 
tárlatáról is.

Kálmán Makláry Fine Arts,  
2021. IX. 2. – X. 1.

HAVADTŐY Sámuel: Hommage à 
Jawlensky, Fej 2/5., 2009, akril, fa, 
vegyes technika, 100×100 cm
A művész és a Kálmán Makláry 
Fine Arts jóvoltából

HAVADTŐY Sámuel: Goofy, 2017, 
csipke, akrilfesték talált tárgyon, 
vegyes technika, 130×45×40 cm
A művész és a Kálmán Makláry 
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nak ábrázolása a templomokban, művészeti 
alkotásokon azt a célt szolgálta, hogy lásd 
magad előtt, milyen úton jársz, és gondol-
kozz el, milyen hibákat követsz el. 
JJ: Az önt képviselő Kalman Maklary Fine 
Arts szeptember első napjaiban Havad-
tőy-kiállítással kezdi a szezont. Mit mutat-
nak be?
HS: Az ajtóimat többen ismerik, de kevesen 
tudják, hogy a nápolyi Museo nazionale di 
San Martino 2018-as kiállítására ablakokat 
is készítettem, ezekből lesz kiállítva néhány 
darab, illetve szobrok, néhány munka a 
Hommage à Jawlensky-sorozatból és per-
sze a legújabb festményeim, melyek a Szent 
István teremre reflektálnak. Megjelennek 
rajtuk sokszor bronzrátétek, az ajtókon sze-
replő motívumok miniszobrok formájában, 
a korona, az országalma és a kereszt. Az 
installáción látható korona tetején a keresz-
tet tudatosan egyenesre készítettem, hiszen 
István király fején még egyenes volt, és csak 
a 17. században ferdült el. Az én szemem-
ben István zseniális gondolkodó, aki azzal a 
dilemmával szembesült, hogy hogyan tudja 
megmenteni ezeket a törzseket, mikor kö-
rül lettek véve keresztényekkel, és ha nem 
hajlandóak beilleszkedni, akkor meg fognak 
semmisülni, vagy tovább kell menniük. 
JJ: A magyar történelmen áthúzódó egyik 
fő kérdés, hogy keletre vagy nyugatra néz-
zünk-e, mikor kihez húzzunk.
HS: Ez igaz, de István akkor hozott egy he-

lyes döntést, hiszen itt vagyunk, megma-
radtunk. Az egyenes korona István fején az 
egyenes, gerinces ember szimbóluma, és 
az általa írt intelmek a következő generáci-
ók számára jelzik az irányt ahhoz, hogy itt 
meg tudjunk maradni. A Tízparancsolat sem 
más, mint intelem. A templomban a bibliai 
történetek esszenciáját kapják a hívek, jel-
képeket mutatnak fel nekik, melyek segíte-
nek élni az életüket.
JJ: Gondolkodás nélkül elfogadta Gulyás 
Gábor kurátor felkérését?
HS: Nagyon szeretem a történelmet, szá-
momra a magyar történelem legfontosabb 
alakjai Szent István és Batthyány Lajos. Ezek 
az emberek tényleg rátették az életüket egy 
eszmére. Azonnal igent mondtam, de pár 
nappal később tudatosodott bennem, mire 
vállalkoztam. A legnehezebb az volt, hogy 
több évtizede írok szövegeket, ám csip-
kék alá rejtem őket, most viszont fordított 
folyamatra vállalkoztam, életre kellett kel-
teni és kitenni a kép felületére az idők so-
rán szinte feledésbe merült, ráadásul latin 
nyelvű írásokat. Gulyás Gábor elvégezte a 
munka alapját, amin el tudtam indulni, azaz 
értelmezte a latin szöveget, összevetette a 
különböző korok magyar fordításait, vé-
giggondolta a legapróbb részleteket, kiválo-
gatta, mit szeretne megjeleníteni. Meghozta 
a döntést, hogy magyarul használjuk az idé-
zeteket, és ne latinul, legyen közérthető. Én 
pedig úgy kezdtem el a munkát, hogy a kőbe 

vésett, fundamentális, követendő gondola-
tokat bronzba öntöttem, ahogy a legfonto-
sabb szimbólumokat, a koronát és az orszá-
galmát is. Találtam az Ecserin egy kereszt 
alakú fémjelező pecsétet, azt dolgoztam fel 
kilincsnek, oltárszegélycsipkéket aranyoz-
tam, úgy kerültek fel az ajtókra. Nem mo-
dern, hanem időtlen installációt szerettem 
volna készíteni, fejet hajtva a Szent István 
termet létrehozó iparművészek, kézműves 
mesteremberek előtt. A fényképeken ha-
talmasnak látszik, de valójában ez egy kis 
terem, telis-tele zsúfolva mindazzal, amit a 
magyar iparművészet, díszítőművészet és 
kézművesség tudott a 19–20. század fordu-
lóján. Meg is nyerték vele a párizsi világki-
állítás nagydíját. 
JJ: Van olyan, hogy ateista művész, vagy a 
művészetnek, az alkotásnak valamiképpen 
mindig köze van a hithez?
HS: Magamat hithű ateistának tartom. Ne-
kem is van hitem, mert anélkül nem lehet 
létezni, csak ez nem vallásos hit. 2019-ben 
a pápának készítettem emlékművet Monzá-
ba – a Porta Vaticanót –, mert megnyertem 
egy pályázatot, amelynek nem volt feltétele 
a vallásos hit. Ha naplementét festek, ak-
kor számon kérik rajtam, hogy szeretem, 
óvom-e a természetet és járok-e rendsze-

HAVATŐY Sámuel a Szent István-teremben
Fotó: Várkapitányság
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resen kirándulni. Ha portrét festek, köte-
lezően szeretnem kell az alanyomat? Nem 
gondolom. Szent István installációjának ké-
szítésekor sem a vallás volt a kiindulópon-
tom, hanem István, a király. Ne feledjük: a 
francia polgári jog megteremtéséig az egy-
házi jog volt a jog, a templom volt a bíróság, 
az egyházi vezetők hoztak ítéleteket, és az 
imádkozásra betért emberek voltak az es-
küdtszék. Mindig is emberi gyarlóságokról 
volt szó a templomokban és a gyóntató-
székekben. Több ezer éven át ezen erköl-
csi törvények alapján ment az élet. Ha az 

emberek betartanák a Tízparancsolatot, ez 
egy szép világ lenne. De ez az én szemem-
ben nem vallási kérdés. István kinyitott egy 
ajtót, és megnyitotta az utat, melyen azóta 
is haladunk. A keresztény vallásban az ajtó 
fontos szimbólum, a zárt ajtó a szűz fogan-
tatás jelképe, a nyitott ajtó pedig hit felé 
vezető úté. A kék szín, amit választottam, 
szintén vallási jelkép, nekem pedig külö-
nösen lényeges Giotto miatt, aki számomra 
a legfontosabb reneszánsz festő, ő hoz új 
dimenziót a festészetbe, a padovai Scro-
vegni-kápolna általa készített freskóin ez a 

kék a háttér. Egyszerűen nem tudok betelni 
vele, mindig megnézem, ha arra járok. Azt 
szeretném, hogy aki megnézi az installációt, 
olvasson utána az intelmeknek.
Nemrégiben Pannonhalmán jártam, és azt 
éreztem, ez az első olyan szakrális hely, 
ahol tényleg jelen van a hit, akik itt élnek, 
hisznek. A legtöbb templom olyan, mint a 
nagymama háza egy családnál, ahol több 
generáció holmija gyűlt össze, amihez nem 
szabad hozzányúlni, mert az ősöké volt. 
Ugyanakkor elveszi a teret és a levegőt a 
sok használaton kívüli tárgy az újaktól, mint 
a templomokban a több évszázadnyi ado-
mány, kép, szobor, hálaadó márványtábla. 
Jézus kikergette a kufárokat, de most min-
den fontos templom előtt ott az ajándék-
bolt. A Szent István-projekt számos kérdést 
vetett fel bennem is; érdekes lenne egy 
olyan beszélgetés saját magammal, ahol 
engedném a másik felemnek, hogy a kényes 
kérdésekre is rákérdezzen és vitatkozzon 
velem. Az őszinteségnek és a szembesülés-
nek nagyon fontos szerepe van az életben.
JJ: Hallottam, hogy a járvány alatt több ka-
ritatív projektben is részt vett Magyarorszá-
gon és Erdélyben is, ahonnan a családja egy 
része származik. Mesélne ezekről? 
HS: Nem szeretnék erről beszélni, ez sze-
mélyes dolog, nem azért csinálom, hogy 
más is lássa. Ezt is Yokótól tanultam, mint 
annyi minden mást. De egy történetet elme-
sélek. Egyszer elhívtam ide a műterembe 
egy nevelőotthonban felnőtt testvérpárt, 
és elmeséltem nekik, honnan indultam, és 
lám, itt vagyok. Olyan kevés segítség kell 
valakinek ahhoz, hogy talpra álljon, csak 
észre kell vennünk, mikor kihez kell egy jó 
szót szólnunk. Utálom azt a mondást, hogy 
a magyar a jég hátán is megél. Több ezer 
hajléktalan él Budapesten, nincs elég jég? 

HAVADTŐY Sámuel: Betty, 2019,  
csipke, akrilfesték talált tárgyon,  
vegyes technika, 63×28×25 cm 
A művész és a Kálmán Makláry  
Fine Arts jóvoltából
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IV. Országos 
Akvarell Triennálé

Lóska Lajos

Víz és festék

A magyar akvarellezők a legjobbaktól, az angolok-
tól tanulták a vízfestés fortélyait még a 19. szá-
zad elején. Műfajukat tekintve ezek a korai mun-

kák mindenekelőtt vázlatok és tanulmányok (id. Markó 
Károly) majd később, a biedermeier idején portrék 
(Barabás Miklós), illetve táj- és városábrázolások vol-
tak. Kétségtelen, hogy a technika a 19. században volt 
a legnépszerűbb, a 20. század elején viszont formailag 
is megújult, gondoljunk például Mattis Teutsch János 
1910-es évek közepétől készített tájképeinek hullámzó, 
szecessziós formákat megidéző vonalgubancaira (Nap
raforgók, 1916 körül).1 A két háború között mindenek-
előtt a posztimpresszionisták – Szőnyi István, Bernáth 

Aurél – akvarelljei voltak meghatározóak. Ezen időszak 
történetét tanulmányozva leltem rá például kedvenc kri-
tikusomnak, a modern művészet jeles támogatójának, 
Kállai Ernőnek Új magyar vízfestmények című, 1936-ban 
publikált katalógusbevezetőjére, melynek fő gondolatai 
ma is megállják a helyüket: „Az akvarell született esz-
köze az amúgy frissiben, egy kapásból való festésnek, a 
minden pillanatnyi szemvillanást és lélekrebbenést jelző 
festői rögtönzésnek. A vérmérsék leghirtelenebb fordu-
latainak, legjátékosabb kedvének is készségesen szegő-
dik nyomába. Valami bizsergő elevenség lappang ben-
ne, amelyet könnyű táncba vinni. Nem utolsósorban már 
csak azért is mai esztétikai kedvünkre való, mert a többi 

Kepes Intézet, Eger,  
2021. VII. 24. – IX. 30.

KIRÁLY György: Tibeti 
csend, 2020, akvarell, 
papír, 55×75 cm
HUNGART © 2021
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festőanyaghoz képest aránylag sokat hágy a véletlenre. 
[…] Mennyi szeszélyes festői mozzanat támad már csak a 
színfoltok nedves egymásba ömléséből is. Mennyi finom 
átsugárzás és markáns sűrűsödés.” 2

A háború után az ideológiát mindenek fölé helyező 
szocreálban stagnált az akvarellezés. Később újjászü-
letéséhez nagyban hozzájárult az 1968-ban Egerben 
megrendezett első akvarellbiennálé. A kiállítássorozatot 
útjára indító szövegében Németh Lajos a modern művé-
szet eredményeinek figyelembe vételét és alkalmazását 
hangsúlyozta. Nem is eredménytelenül, hiszen a késő 
Kádár-korban az akvarellt, akárcsak a grafikát, a kötet-
lenség, a privát szféra bemutatása, a játékosság külön-
böztette meg a még hosszú évekig ideológiától terhelt 
festészettől és a köztéri szobrászattól.

A 2009-től immáron triennáléként üzemelő kiállítás-
sorozat 2018-ban ünnepelte ötvenedik születésnapját.  
A fél évszázad alkotásainak lajstromozása, még ha csak 
a legjobbakról írnék is, meghaladná a kereteket. Érde-
mes viszont belelapoznunk a H. Szilasi Ágota és Wehner 
Tibor jegyezte, az egri Országos Akvarell Biennálék/
Triennálék (1968–2014) nagydíjasait bemutató, Víz 
hangok című katalógusba. Ebből megtudhatjuk, kik vol-
tak a tárgyalt időszak fődíjasai. Ízelítőként megemlíte-
nék néhány nevet: Kokas Ignác, Bartha László, Molnár 
Péter, Földi Péter, Mayer Berta, Krajcsovics Éva, Bikácsi 
Daniela, Csurka Eszter, és a sort még folytathatnánk.  
A legutóbbi, 2018-as triennálé fődíját pedig Kótai Tamás 
nyerte el a grafikáiról jól ismert, talányos, fiktív jeleivel. 
Pozitívuma a rendezvénynek az is, hogy stilárisan sok-
rétű: a figurális kifejezésmódoktól (Fehér László, Bács 
Emese) az absztraktig (Keserü Károly) minden irányzat 
képviselteti magát.

E visszatekintés után vessünk egy pillantást az idei, 
IV. Országos Akvarell Triennálé anyagára. A beérke-
zett kollekciót szemlélve megállapíthatjuk, hogy a mű-
faj iránti érdeklődés nem csökkent, ugyanis több mint 
száz alkotó közel kétszáz művével találkozhatunk a Ke-
pes Intézetben. Az évtizedek óta rendszeresen szereplő 
idősebb korosztály – Erdős János, Szily Géza, Molnár 
László, Szűts Miklós, Földi Péter, Mayer Berta, Krajcso-
vics Éva, Fehér László – idén is nívós művekkel örven-
dezteti meg a látogatókat. Igazolásul szemrevételezzünk 
közülük néhányat. Földi Péter szenvedő, kiszolgálta-
tott szárnyasai a pandémiára utalnak (Madárinfluenza, 
2020). A ma már klasszikusnak számító Zuglói Körből 
induló Molnár László nonfiguratív munkái vibráló szín-
hangulatok. Krajcsovics Éva a minimális színátmenetek 

GAÁL József: Umbra 
(Figura II.), 2021, 

akvarell, porfesték, 
rizspapír, 170×90 cm

HUNGART © 2021

MOLNÁR László: Fátyolköd, 2020, 
 tempera, 50×36 cm

HUNGART © 2021
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mestere, Gaál József szuggesztív bálványfigurái pedig 
archaizáló művészetkoncepciójának szép példái. Fehér 
László kompozícióiról nekem a korábban meghatározó 
nagy felületekre és sziluettfigurákra építő, fekete-fehér 
korszakának hangulata jutott eszembe. Kelecsényi Csil-
la organikus sejtformáinak szinte ellentéte Ványai Mag-
dolna lírai geometriája (Kocka I–III., 2020–2021), Dobos 
Éva vonalkákból összeálló felületei az új minimal ekla-
táns példái. Meg kell említenem továbbá Lobler Ferenc 
csillagködöket megidéző opusait. Ő a Magyar Vízfestők 
Társasága elnökeként mint szervező is segítette a kiállí-
tás létrejöttét. 

Örvendetes tény az is, hogy a fiatal generáció tagjai 
az idén is jól szerepelnek. Beszédesen példázzák ezt Ki-
rály György metafizikus, kék lapjai vagy Koltay Doroty-
tya Szonja elfolyatott formákból épülő figurás sorozata. 
Más alkotókat a kvázi tudományos téma vonz: Gönczi 
Petra Virág két egymásnak szembeforduló női aktján, 
akárcsak egy orvosi szemléltetőábrán, a belső szerve-
ket is láttatja. Feltűnhet a nézőnek továbbá az is, hogy a 
harmincöt év alattiak sok, a „tiszta” akvarelltechnikától 
eltérő megoldást alkalmaznak. Vannak, akiknél a papír 
alapot vászon helyettesíti. Ilyen például Csanálosi Mária 

nagy méretű, zsúfolt szobarészlete, Kis-Prumik Zoltán 
gipszes alapozású vászonra festett, kődarabot ábrázoló 
lapja. E művek méltatásakor mindig felmerül a kérdés, 
hogy mennyire érdemes ragaszkodni az értékelésnél a 
„klasszikus” jellemzőkhöz, illetve milyen mértékben fo-
gadhatók el más anyagok és technikák. A „bölcs” válasz 
természetesen mindig a mértékletességet hangsúlyozza. 
(Teszi ezt annak tudatában, hogy például a gouache-ak-
varell, pasztell-akvarell kevert technikákat már igen ré-
gen alkalmazzák a műfaj művelői.) 

Mondandóm vége felé közeledve röviden szólnék né-
hány gyakran felbukkanó, sztenderd témáról is. Ezek 
egyike a vízábrázolás. Sok művész úgy gondolja, hogy 
vízfestékkel muszáj vizet, folyót, tavat festeni, pedig ez 
nem mindig tűnik szerencsés megoldásnak. A másik, 
talán érdekesebb, modernebb téma a motorizáció. Az 
eddigi bemutatókon főleg Földi Gergely örökített meg 
különböző járműveket. Most viszont egy újabb jól si-
került, némileg ironikus személygépkocsi-ábrázolásra, 
Balogh Kristóf József akvarelljére szeretném felhívni a 
figyelmet.

1 Nagy Zoltán (szerk.): Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2005, 152–153.
2 Kállai Ernő: Összegyűjtött írások 3. Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok 1926–1937, Budapest, 2002, 175.

VÁNYAI Magdolna: 
Két kocka, 
2020, akvarell, 
akvarellkréta, 
54×65 cm 
HUNGART © 2021
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Haász István 
tízlapos sorozata

Sinkó István

A Haászdosszié

Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,

szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát

s így mindenik determinált.

József Attila: Eszmélet

Haász István 2020-ban, a járvány idején kezdett 
hozzá eredetileg pasztellanyagban fogalmazott 
sorozatához. Súlyos, fekete-szürke, illetve ke-

vés színháttérrel gazdagított, tömbszerű síkok (formák) 
nehezednek egymásra, építik, nyomják egymást. Az 
elemek ritmizálása, komorsága egy kemény időszak 
mindannyiunk által megélt problémáit idézték meg a 
geometria nyelvén.

Haász művei azután a Ferenczy Múzeum Centrum jó-
voltából egy tízlapos sorozattá alakultak, melyet a mú-
zeum műhelyében nyomtattak ki (gépmester: Zarubay 
Bence). Haász így vázolja fel a mappához írt előszavá-
ban a folyamatokat: „A sík keretein belül a tér érzékel-
tetése számomra a realitásból a transzcendens irányába 
való elmozdulás lehetőségét rejti magában.” A nyomta-
tott verzión a lapokon a szürkéket egyértelműen a kék 
és a sárga változatai váltották fel, a fehér csak mint hát-
tér vagy mint előtűnő rés szerepel. Haász az egymáshoz 
kapcsolt fekete foltokat a mappa lapjain szinte írásjelek-
ké alakította. Titkos üzenetként, egy esemény formaren-
dekkel leírt elbeszéléseként hatnak az egyes lapokon a 
konkrét elemek.

Haász mindig is a tér és a sík határmezsgyéit fesze-
gette, még akkor is, ha tökéletes síkgeometriát alkotott, 
hisz az egymás mellé rendelt alakzatok itt-ott térhatású-
vá váltak. E mappa lapjain is hasonló folyamat részesei 
leszünk. „Olvasatunk” lehet egy redukált, absztrakt for-
marend vagy akár egy térképzeteket síkba transzponáló 
képegyüttes is. A színek rendkívül reduktív, ugyanakkor 
egyértelműen a teljes kompozíció fontos részeként meg-
jelenő volta Haász festői magatartásának bizonyítéka.

A sorozat egyes lapjainak az egymáshoz való viszo-
nyából kiinduló logikai rendje a néző számára a formák 
elmozdulása szerint követhető. Ahogy a domináns feke-
te síklapok kapcsolódnak, fordulnak, mögöttük pedig 
az egyes színelemek kisebbé-nagyobbá válnak, egyfajta 
olvasat vagy zenei dallam képe jelenik meg. A Haász képi 
világát jól jellemző, a nyomtatás által redukált, mégis ér-
zékeny-érzéki lapok a fehér paszpartuszerű háttér előtt 
rendkívül intenzív képi élményt adnak. Ezt a nyomtatás 
kiváló minősége is elősegíti.

A mappa komoly értéket jelent nem csupán az alkotó, 
de a kiadó múzeum és a mappát birtokló gyűjtők számá-
ra is, hiszen az egyes lapok aláírt példányai azt sugall-
ják, ez laponként és egységében is élvezhető, kiállítható 
műegyüttes. A Múzeum Haász István tízlapos grafikai 
sorozatából tizenkilenc számozott példányú, szerigráf 
eljárással nyomtatott mappát jelentetett meg 2020-ban, 
és hozta limitált számban forgalomba 2021-ben.

HAÁSZ István: Karantén IX. 
(Karanténmappa 10/19), 
2020,  szitanyomat, 70×50 cm 
Fotó: Deim Balázs, Ferenczy 
Múzeumi Centrum
HUNGART © 2021
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Kiss Ilona 
könyvművész 
színterei

Cs. Tóth János

Totális kiterjesztés, 
formanyelvi 
variánsok

Ha ránézünk a meghívóra, láthatjuk a kiállítót, amint 
kanapén ül piros harisnyában a kedvenc tárgyai 
között. Régimódi óra, kerámiakancsó sárvári koc-

kás liliommal díszítve, nyitott könyv grafikákkal, háttér-
ben a Digitális föld című olajképe természetközeli témá-
val, kezében egy csutkababa kékfestős kötényben, a 
helyszínt pedig a művész Csalogány utcai műtermének 
márványutánzatú, zöld oszlopai adják. A mű címe Kiter
jesztés. Ugyanebben a szellemben, ugyanezen a helyszí-
nen, de kék színre és kék harisnyára hangolva készült 
a Mesél a könyvem elnevezésű digitális munka. Kevés 
olyan izgalmas történhet a nézővel, mint amikor a laká-
sába-műtermébe lépve ismerkedik egy alkotóval . Meg-
tapasztalhatja, hogy milyen tárgyak veszik körül, kicsit 
bepillanthat a lelkébe. Mindez azért lehetséges, mert a 
festőecset, a ceruza és a számítógép mellett Kiss Ilona 
a fényképezőgépet is szívesen kézbe veszi. Ez nem azt 
jelenti, hogy az alkotónak legalább két énje lenne, sokkal 
inkább a művészi kifejező eszközök kreatív alkalmazá-
sáról tanúskodik. 

Mindazonáltal a festészet is jelen van életművében, 
olyankor is egy sajátos képalkotási mechanizmus izgat-
ja, történetesen a motívumok feszültségével aktivizálja 
a nézőt. Ha egyetlen szóval jellemeznénk a műveit, az 
a sokoldalúság lenne. Fogalmi eszközökkel alig lehet 
megragadni, olyan differenciáltan szól a világról. Pedig 
van véleménye mindenről. Visszatérve a tárlat címére –  
Kiterjesztés –, megannyi utalás a térre, az időre, a filo-
zófiára, de a megtalálás és az elvesztés egyidejű tapasz-
talata is kiérezhető. Alkotás közben látleletet készít a 
körülötte lévő világról, benne saját magáról, családtag-
jairól, meg rólunk. Ezt láthatjuk a Liget, a Folytontermő 
ófa, az „Én ámulok, hogy elmúlok” J. A., a Sár, víz, por… 
című képeken. Mindenféle szentimentalizmustól mente-
sen van műveiben valami patetikus, a szó jó értelmében. 
Úgy élnek a motívumok, az alakok, mintha mindig is Kiss 
Ilona alkotásain szerettek volna megjelenni. Előadják 
magukat színészként, bábfiguraként, és sokan fontos-

nak mutatják lényüket mellékszereplőként is. Olyanok, 
mintha egy kivágott társasjáték kellékei lennének. Ilyen 
a Jó napot! című szitanyomat, amivel az Európa Tanács 
különdíját nyerte el a 90-es évek közepén, illetve a Láto
gatók című munka. Az önmaguknak kontextust teremtő 
figurákkal könnyedén bánik, mert a meghökkentést, a 
fordulatokat a művész komponálja. Kiterjesztett térbe 
állítja őket, így az asszociációs mező kiszélesedik, nem 
hagyja, hogy önmaguk illusztrációivá váljanak.

Alig van olyan képzőművészeti műfaj, amit Kiss Ilo-
na ne tudna prezentálni. Komoly szakmai életút ered-
ményeképpen jöttek létre alkotásai: díjakkal ismerték 
el munkásságát, számos hazai és nemzetközi szakmai 
zsűriben fejt ki tevékenységet. Alkotásai megtalálha-
tók Európa legfontosabb múzeumaiban, főleg német és 
francia területen. A többségében az elmúlt két évtized-
ben készített alkotásokból összeállított kiállítás minden 
szegmensét felmutatja munkásságának, bár nem tudta 
azt a számtalan könyvet, katalógust és egyéb kiadványt 
bemutatni, amit egyedi megbízásból készített.

Galeria Arcis, Nádasdy-vár,  
Sárvár, VIII. 3-ig

KISS Ilona: Lóden
kabát KeletEuró
pa szegén (Hervay 
Gizella verse Claire 
Anne Magnès francia 
fordításával), 2015, 
Nr. 8/10, linómetszet, 
anyaglenyomat, szita-
nyomás festett alapon, 
hímzés, 26×18×0,5 cm
A művész jóvoltából
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Rengeteg és változatos betűformát használ, megújította 
a grafikai világát a művészkönyvekkel. Teátrális plaszti-
kának is felfoghatjuk ezeket az opuszokat. Nem idegen 
tőle az ironikus felfogás, a játékos, néha groteszk vagy 
már-már frivol megközelítés sem. Bűvészmozdulattal 
egy üres zsákba nyúl, és hipp-hopp elénk ránt egy adott 
motívumot. Kávékönyvecske című alkotásából több 
nyelven több kiadás készült. Ez a legismertebb munkája, 
amelyet a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásárra készí-
tett, és amely több rangos gyűjteményben helyet kapott 
szerte a világban. Ezerféle anyag, márványpapír, bőr, 
kávéfilter, linómetszet, írógépes szöveg ötvözetéből állt 
össze ez a művészkönyv. A többi ilyen jellegű kompo-
zícióját is gazdag anyagfelhasználással teszi egésszé. 
Versidézeteivel pedig költőink nagyjait idézi: Balassi Bá-
lint, József Attila, Petőfi Sándor és az 1956-ot megidéző 
Gérecz Attila sorai jelennek meg a könyvobjekteken.

Dróthálós műveivel olyan lehetőséget teremtett ma-
gának, amivel ízig-vérig kortárs alkotásokat hozott létre. 
Itt kell megjegyezni, hogy a drótháló egykoron a papír-
merítés eszköze volt. Az ilyen technikával alkotott mű-
veken a fémet bőrrel keretezi, az érdes felületet meg-
szelídíti, meleggé teszi. Ezeknek a kompozícióknak a 
többsége reliefszerű. Ilyen felfogásban tiszteleg a nagy 
előd, Misztótfalusi Kis Miklós előtt, valamint a pergamen 
helyett elsők között papírt használó Nádasdy Tamás 
nyomdaalapítót is megidézi Alapító című munkájával. 
Régmúlt idők könyveinek roncsolt-módosított, meg-

munkált változataiba applikálja a magyar költészet álta-
la kedvelt alakjait. Megjelenik Janus Pannonius, Arany 
János, Hajnóczy Péter, Illyés Gyula, valamint egyik első 
női költőnk, Petrőczy Kata Szidónia, illetve írónk, Dukai 
Takách Judit. A versrészletek és a talált tárgyaknak tűnő 
motívumok jól megférnek egymás mellett. Két dobozkép 
mutatja kísérletező kedvét, nevezetesen a Föl a földtől 
és az Online című alkotások. Ezekben a kreációkban 
érezni, hogy a képarchitektúra és a térszerkesztés al-
kotói örömet okoz számára. Hatásosan közvetít, hogy a 
megfoghatatlan álmok, omlatag látomások egy régi har-
móniáról visszatérjenek műveibe.

A címadással jól bánik, mert mindig indokol, és elve-
zeti a befogadót az általa vélt gondolati mezőbe, például 
az Áradás, a Háló, a Pillanat, a Csúcs, út, rét, a Kis ház és 
a Kis bárka című linómetszetek elnevezésénél is tapasz-
talhatjuk mindezt. Unikális technikai megoldás, hogy az 
utóbbi két alkotásnál többszöri fürösztéses megoldás-
sal jut el a kívánt hatású végkifejlethez. A sokféle műfaj 
mellett olyan nyugodt és egységes kiállítást láthattunk a 
sárvári Nádasdy-várban a munkáiból, mintha valameny-
nyi alkotását egy lendülettel tervezte volna. 

KISS Ilona:Kiterjesztés, 
2021. vászon, vegyes 

technika, kézzel 
színezett digitális print, 

87×110 cm
A művész jóvoltából
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Géczi János 
dekollázsai

Sinkó István

Szaggatott úti képek

Wolf Vostell német művész a Decollage csoport 
egyik alapítójaként, a decollage fogalmának 
kiterjesztőjeként volt ismert. A visszatépett 

utcai plakátok látványából merítette az ihletet. A de-
collage-technika visszatépést, roncsolást, elszakítást, 
destruktív beavatkozást jelent. Először különféle réte-
gekben felhordott papíranyagok, majd később más tár-
gyak felületére vitt és visszatépett faktúrájával ért el kü-
lönleges képfelületeket. Később Vostell e tevékenységét 
és magát a decollage fogalmát Maciunas hatására időbeli 
történésekre is kiterjesztette. Ezek a happening és a flu-
xus művészeti jelenségek voltak. Vostell hatása a 60-as, 
80-as évek művészetére nem pusztán a sajátos technikai 

megoldás, hanem a rombolás, roncsolás, elmúlás érze-
tének felerősítésében volt jelentős. E művészeti jelenség 
mind a mai napig jelen van a képzőművészet határterüle-
tein. Így Géczi János író képzőművészeti kísérleteinek is 
egyik fontos eszköze, sőt témája is egyben a dekollázs. 
Géczi irodalmi munkásságában kevésbé nyomon követ-
hető, ám képzőművészként meghatározó szerepe van a 
szinte naplószerűen felbukkanó roncsképeknek.

Mostani kiállítása a Kápolna Galériában a legújabb 
sorozataiból válogat. Géczit, mint erről számos helyen 
nyilatkozott, izgatta s mind a mai napig érdekli a pla-
kátok, egymás hegyére-hátára a falra felragasztott hir-
detések, politikai üzenetek látványa. Ám ezek a rétegek 

Kápolna Galéria, Kecskemét,  
2021. VIII. 25. – IX. 10.

GÉCZI János: 8 km 1. 
2021, dekollázs,  
70×100 cm
Fotó: Banczik Róbert
A művész jóvoltából
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akkor válnak számára izgalmassá, mikor erodálódnak, s 
így átalakulnak, új értelmet, értelmezési lehetőségeket 
nyernek szakadt, töredezett formájukban.

„Szó ami szó – én ilyen felülragasztott, meggyalázott, 
egymásra fektetett és megroncsolt plakátok kollekciójá-
nak a híve vagyok. Ugyanis: a közös tett mutatkozik meg 
általuk” – írja. A közös tett alatt az időbeliséget, az egy-
más után egymásra kasírozott plakátok felkerülésének 
idejét, a különböző szándékkal kasírozott képelemek 
megjelenését érti. Azt a folyamatot, amelynek során a 
tartalom az időben újraértelmeződik, sőt értelmezhetet-
lenné válik. 

Géczi munkáinak – amint az egész műfajnak – van egy 
ready made-jellege, azaz a véletlenszerűen talált újsá-
gok, plakátdarabok, „plakátszendvicsek” épülnek újjá 
az alkotó kezétől néha szinte átalakítás nélkül, máskor 
tudatosan formálva, manipulálva azokat. Képei – nevez-
zük így most e munkákat – a galéria falain naplószerűen 
jelennek meg. Mintha egy úti jegyzet, hajónapló darab-
jait látnánk. És egyben a helyszíneket is. Hol geomet-
rizált, betűk által határolt, kékes, rózsaszín faldarabok 
kerülnek elénk, hol kazalszerű, szinte biomorf formák. 
A szalmakazlak szálait az egymásra ragasztott, eltépett 
darabkák fúgái alkotják, míg a betűkkel konstruált alko-
tások szinte szerkesztett kép hatását keltik.

Munkái számozott és jegyzetszerűen elnevezett soro-
zatok (Murter 1–10., Balatonfűzfő 1–10.). Ez is az idő-
beliségre utal. Hol töredezett, hol egybefüggő látványú 
lapokat látunk 70×100 centiméteres méretben. Követ-
nünk kell ezeket a lapokat, amelyek talán egy nagyobb 
összefüggéshez vezetnek el. Ahhoz, hogy az idő mulan-
dóságán, az emberélet szaggatott ritmusán, a mindany-

nyiunk számára ismerős, felvillanó és elsuhanó képek 
belsővé váló érzetén túl is van egy világ, egy képben 
is elbeszélhető, szavak nélküli, a látványmozaikok ösz-
szerendeződése után feltűnő Teljes Kép. Az az „ultima 
effigia” (végső kép), melyet összegzésként talán utolsó 
pillanatunkban látunk majd.

Géczi szándéka, meglehet, nem ez, talán csupán rá-
ébreszt minket a kép belső változékonyságára, ezek a 
roncsolt felületek, az újraépített roncsok mégis adhat-
nak számunkra reményt, hogy nem minden rom, amit 
magunk mögött hagyunk. Képi világunk romjait, a trash 
art által oly szívesen megidézett – szinte visszavonhatat-
lan – „biológiai lábnyomot” még talán át tudjuk alakítani 
valami mássá az esztétikum, a művészet, a szó, a zene 
és a kép segítségével.

Géczi úti élményei, melyek a maradékokból rende-
ződnek össze, már nem Vostell romboló, időt és teret 
megkérdőjelező s főleg nem politikai tartalmú művészeti 
tevékenységének folytatásai. Géczi használja a techni-
kát, tudatosítja a message-et, mégis optimistább, talán 
mert esztétizálóbb és irodalmibb megközelítésű munká-
kat hoz létre.

Az író, a betű gazdája most a betűket (is) hasznosítja 
képzőművészként. Odatereli őket a képfelületre, de nem 
azért, hogy szavakká rendeződjenek, azért inkább, hogy 
jelként funkcionáljanak. Így válik a napló képpé, a kép 
üzenetté, az üzenet időben és térben terjeszkedő erővé.

GÉCZI János: 8 km 2. 
2021, dekollázs,  

70×100 cm
Fotó: Banczik Róbert
A művész jóvoltából
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A Velencei 
Építészeti Biennálé 
aktualitásai

Kőszeghy Flóra

Jelenképek a jövőből

A 17. Velencei Építészeti Biennálé többszöri halasz-
tás után 2021 májusában nyílt meg. A 2019-ben 
meghirdetett téma egy kérdés volt: Hogyan fogunk 

együtt élni? Akkor még nem is lehetett tudni, hogy ez a 
kérdés mennyire aktuális lesz, mire a kiállítás megnyílik. 
A kurátor, Hashim Sarkis, az amerikai MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) Építész Tervezői Karának 
dékánja a pandémia előtt is fontosnak tartotta a kérdést, 
mely elsősorban azt mutatja, hogy a világ egyik legjobb 
oktatási intézményében zajló kutatásokra érdemes oda-

figyelni. A nemzetközi építészeti diskurzus az utóbbi év-
tizedben a formai vagy stiláris kérdések helyett az in-
terdiszciplináris szemlélet problémamegoldó szerepére 
koncentrál. A 2021-es Velencei Biennálé ilyenformán egy 
globális workshopnak tekinthető, eredményei a szakmán 
kívül is tanulságosak.

„Új térbeliség tekintetében új szerződésre van szük-
ségünk. A növekvő politikai megosztottság és a növekvő 
gazdasági egyenlőtlenségek összefüggésében felhívjuk 
az építészeket, hogy képzeljenek el olyan tereket, ame-

Arsenale, Velence,  
2021. V. 22. – XI. 21.

Achim MENGES – Jan 
KNIPPERS – Material 
Culture: Rethinking the 
Physical Substrate for 
Living, Arsenale
Fotó: Kőszeghy Flóra
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lyekben támogatólag élhetünk együtt.” Sarkis válaszokat 
vár, és mivel szerinte a politikai és a gazdasági szereplők 
nem fogják ezeket a válaszokat megadni, ezért az építé-
szeknek kell összefogniuk és megoldásokat keresniük. 
2020 után, a járványnak köszönhetően, a tágabb kö-
zönség számára is aktuálissá vált az a fajta kísérletezés, 
amely képes urbanisztikai, szociális és szubjektív témá-
kat együttesen vizsgálni.

HOW, WILL, WE, LIVE, TOGETHER
A kurátori bevezető szerint a kérdés szavait kicsoma-
golva újabb költői kérdéseket kapunk, melyek összefog-
lalják azt, amire a különböző pavilonok és kiállítási ele-
mek koncentrálnak. Annak érdekében, hogy a kiállítást 
és azon belül a magyar pavilont kontextusba lehessen 
helyezni, érdemes az egészről áttekintő képet alkotni.  
A biennálé történetében rendhagyó, hogy a téma egy 
kérdés, főleg úgy, hogy annak minden szava sűrűbb tar-
talmat is jelöl. Az alábbi csoportosítás ezen sűrűsödési 
pontokra koncentrál; természetesen vannak átfedések 
és metszetek, de alapvetően ez a rendszer volt a kurátori 
szemlélet alapja is.

HOW
Sarkis megfogalmazásában a Hogyan? kérdés gyakor-
lati válaszokra és konkrét megoldásokra irányul, tehát 
az építészet problémamegoldó készségét feltételezve kí-
nál fel lehetőségeket. Az Arsenaléban látható műtárgyak 
között találhatunk karbonszálas szerkezeteket, egyedi 
épületelemekkel operáló homlokzati rendszereket, a 
DIY-építészet hagyományát bemutató installációkat és 
robotok-nyomtatók által előállított vasbeton felületeket. 
A mérnöki tudományos kutatások bőven képviseltetik 
magukat.

Jelentős súllyal jelenik meg az építészet nagyobb lép-
tékű területe, az urbanisztika is, mely a város egészére 
kiterjedő problémákkal foglalkozik. A biennálén járha-
tunk Velence térképének szétmálló kövein, átléphetünk 
világító terepasztalokat, amelyeken egy folyó rehabi-
litációjának erejét mutatják be, és láthatunk elmetszett 

terepeket, ahol a határok kerülnek előtérbe. A román 
pavilon a zsugorodó városokra hívja fel a figyelmet, 
az osztrákok pedig az online platform urbanisztikával 
foglalkoznak. A belga pavilonban a városi szövet óriási 
baba házai, valamint negyvenöt építész jövőbeli víziójá-
nak képeslapjai láthatóak, melyek egyúttal előrevetítik a 
futurisztikus ötletek sorát, amelyek nagyon erősen jelen 
vannak a kiállításon.

WILL
A will a jövőbe tekintő ötleteket kereső szemléletet jel-
képezi. A holdbéli várostól a hordható kiegészítőkig a 
science-fiction világát idéző fantáziák sora látható a kü-
lönböző műtárgyakon, maketteken és videókon. Ezek 
közül az egyik legizgalmasabb a Superflux által készített 
installáció (Refuge for Resurgence), ahol egy megterített, 
közös asztalnál ülhet le a Föld élővilága. Az asztalfőn 
az ember, körben pedig az állatok kapnak helyet, mi-
közben az ablakon kitekintve egy posztapokaliptikus 
város életképét láthatjuk videón. Mintha a Kispál és a 
Borz Ágy, asztal, tévé című dalának jelenete elevenedne 
meg, melyben végső soron az építész csak lakberende-
ző. A jövőt illetően tehát felmerül a résztvevők kérdése 
is, amin keresztül az egyén és a környezet viszonya is 
kifejthető.

WE
A többes szám első személy jelentheti az embert, az 
egyént és más fajokat is, ahogyan Sarkis megfogalmaz-
za, az építészet empatikusabb megközelítésétől függő-
en. Nem meglepő tehát, ha a holland pavilonban egy 
újabb kérdéssel találkozunk, mely a mi definiálására 
tesz kísérletet. A japán pavilonban a személyesség sa-
játos módon válik láthatóvá. Egy régi ház van darabokra 
szedve és kiterítve, minden egyes elemén láthatjuk a la-
kók történetét. Láthatóvá, sőt érezhetővé válik, hogy az 
egyén és az építészet kapcsolata milyen finom összefüg-
géseket rejt. A lettek által készített, It’s not for You, it’s 
for the building című, rendkívül frappáns installáció még 
az épített környezet és az ember relatív viszonyát is meg-
kérdőjelezi, amikor a gépészetet az ember elé helyezi. 
Az identitás egyéni, illetve kollektív tényezői ugyanakkor 
a tágabb környezetre is vonatkozhatnak, így az ökologi-
kus szemlélettel kapcsolatos válaszok is relevánsak.

LIVE
Élni Sarkis szerint nem csupán a létezést jelenti, hanem 
a gyarapodást, fejlődést és a világban való lakozást 
is. Az életformák bővebb értelmezése ugyanakkor az 
ökoszisztémák vizsgálatát, azon belül pedig akár a fu-
turisztikus víziókat és a fenntarthatósággal kapcsolatos 
projekteket is magában foglalhatja. A dán pavilon a visz-
szaforgatott víz által kapcsolja össze az egész ökoszisz-
témát, de vannak olyan tervek is, melyek konkrét öko-
logikus szemléletű építészetet mutatnak be. Az emberi 
szerveződések és a környezetben fellelhető rendszerek 
egymásra utaltságát a görög doxiadis+ építésziroda által 
készített installáció illusztrálja, amely azt hangsúlyoz-
za, hogy az ökoszisztémához a gombák is szükségesek 
(With out me You don’t exist). Látható, hogy a jövő alakí-
tásában az együttműködés formái meghatározóak.

TOGETHER
Sarkis számára az együtt utalhat a közös, univerzális ér-
tékekre, ahol az építészet kollektív kifejezési formaként 
jelenik meg. Az együttesség gondolatát kifejtve ugyan-
akkor öt különböző léptéket körvonalaz az egyéntől a 

SUPERFLUX: Refuge for 
Resurgence, Arsenale
Fotó: Kőszeghy Flóra
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háztartásokon át a bolygó egészét érintő halmazokig.  
A kiállított művek ezzel szinkronban nagyon széles ská-
lán foglalkoznak a kapcsolatokkal, talán azért is, mert a 
közösség az építés indirekt eszköze is.

A szociális megközelítésekkel foglalkozó projektek 
széles skálán mutatják be az együttélés mikéntjeit. Al-
lan Wexler Social Contracts című sorozata a társas kap-
csolatok törékenységét reprezentálja installációiban. Az 
északi államok pavilonjában ugyanakkor a co-housing 
pozitív lehetőségeit mutatják be, a francia pavilonban 
pedig az utóbbi évek építészeti sikertörténeteit láthatjuk, 
ahol a közösségekkel együttműködve értek el nagyon jó 
eredményeket az építészek. Az együttműködések igen 
kifinomult példája a magyar pavilon is, ahol a fentiek-
nél sokkal összetettebb módon válik láthatóvá a kurátori 
koncepció.

OTHERNITY: MODERN ÖRÖKSÉGÜNK ÚJRAKONDI
CIONÁLÁSA
A 2021-es Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonja 
egyfajta sűrítménye mindannak, mely a kiállítás egészé-
nek tanulsága. Az Orthernity a múlt rendszer modern 
építészeti hagyatékának sorsát, illetve jövőjét vizsgálja. 
A kurátori csapat (Kovács Dániel, Csóka Attila Róbert, 
Molnár Szabolcs és Smiló Dávid) egy aktuális problé-
mával foglalkozott, amely az együttélés időbeliségét is 
kezelni kívánja, miközben politikai, ideológiai, esztétikai, 
mérnöki és funkcionális problémákat is érint. Az együtt-
élést, a múlt feldolgozását és a kommunikáció mikéntjét 
jeleníti meg elsősorban, míg a generációk és a politikai 
pólusok közti szakadékokra is felhívja a figyelmet.

A kiállításon tizenkét épület és azok átértelmezése 
kap helyet. A kurátorok tizenkét magyarországi épü-
letet választottak ki, melyek a késő modern építésze-
ti örökség kiváló példái, és funkcionálisan is széles 
spektrumot reprezentálnak. Felkértek építészeket, hogy 
gondolkozzanak el egy-egy adott épület lehetséges át-
értelmezésén. Ezeken az épületeken keresztül érzé-
kelhetőek a II. világháború óta végbement változások.  
A funkcionális, műszaki és esztétikai paraméterek mel-
lett fontos tényezőként jelenhet meg a politikai tarta-

lom, valamint a hozzá tartozó konnotációk társadalmi 
szintű beágyazottságának problematikája. Az épületek 
újrakondicionálása tehát komplex és összetett kérdés-
kört vetít előre. A kurátorok nem felújítási javaslatokat, 
konkrét megoldásokat kerestek, hanem olyan koncep-
ciókat, melyek magát a problémát segítenek megérteni. 
Az épületek történetével kapcsolatos kutatásokat a ki-
állítás egyik terében elhelyezett lightboxokon mutatják 
be, a másik térben találhatóak a művészi igényességgel 
elkészített objektek. Mivel minden meghívott építész 
a kelet-közép-európai régióban él és dolgozik, a mű-
tárgyakat az a fajta kulturális színezet hatja át, mely a 
posztkommunista országok sajátja.

A humor sajátos színezete és a finom, indirekt uta-
lások egyaránt jellemzőek a munkákban. A Paradigma 
Ariadné csapata a Déli pályaudvar épületéhez kapcso-
lódva készítette el a Kővárian Style Handbookot (Kő-
vári György a Déli pályaudvar tervezője), melyben az 
építész kézjegyét mutatja be, hogy az utókor számára 
még elérhető legyen, ha már az épületek eltűnnek. Ez a 
könyv egyszerre segélykiáltás és beletörődés, csakúgy, 
mint a lengyel–dán–svájci gyökerű A-A Collective mun-
kája, mely a budai vár területén található teherelosztó 
épületére reflektált. Az azóta lebontott épület elmúlását 
alternatívaként megjelenítő makett a gyász folyamatát 
emeli be az épített környezet narratívájába. Láthatunk 
még toronyház alakú kulacsot, földből készült tömör 
toronyházat, felhőmintás, kamuflázs ponyvát, lépcsős 
platformot, áruházbeli fürdőt, finoman csúszkáló, súlyos 
betonelemeket, soft építészetet, valamint a bontást és az 
épület elhagyását bátorító projektet is. A magyar pavilon 
kiállítóinak munkái külön-külön figyelmet érdemelnek, 
az azokhoz tartozó szövegekkel alkotnak kerek egészet. 
A konceptuális megközelítés révén a kiállított műtárgyak 
az építészetet eszközként használják egy gondolat kifej-
téséhez, így végső soron nem az építészetről szólnak, és 
nem csupán az építészeket szólítják meg. Ezáltal válhat 
a kiállítás érdekessé azoknak is, akik a képzőművészeti 
kiállításokat szokták látogatni Velencében.

Magyar pavilon,  
Showroom terem  
a 12 installációval
Fotó: Dömölky Dániel
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Art Basel  
Hong Kong 2021

Hamvai Kinga

Képeslapok Kínából

Egyévnyi bizonytalanság és online programok után 
idén újra valós térben rendezték meg az Art Basel 
Hong Kongot, Ázsia talán legjelentősebb művésze-

ti, műkereskedelmi eseményét. A vásár ugyanakkor egy 
egészen más világban valósult meg, mint a legutóbbi, 
2019-es fénykorában.1 Egyrészt a pandémia rendezte 
át a vásárszervezés játékszabályait, másrészt ez volt az 
első alkalom, hogy az eseményt a nemzetbiztonsági tör-
vény alatt álló Hongkongban szervezték meg.

Előbbi hatásai ismertebbek. Számos országban még 
szigorú korlátozások vannak életben például az utazásra 
vonatkozóan, illetve a hongkongi kormány intézkedései 
értelmében 21 napot karanténban kell töltenie a legtöbb 
országból odaérkezőknek. A pandémia tehát alapvetően 
a vásár méretének zsugorodásához vezetett: idén a kiál-
lítók száma (104 galéria 23 országból) ugyanis mintegy 
feleakkora volt a 2019-es 250 feletti résztvevőhöz viszo-

nyítva. Míg korábban a Hong Kong Convention and Exhi-
bition Center épületének két emeletét foglalta el a vásár, 
most a rendezvény csak egy emeleten terült el, a másik 
szinten pedig a konkurens, fiatalabb közönséget megcél-
zó Art Central és a Christie’s Hong Kong tavaszi aukciós 
kiállítása osztozott. A galériák összetételét tekintve csak 
30 körüli volt a régión kívüli szereplők száma. Az Art Ba-
selnek amúgy is az a törekvése, hogy a hongkongi vásár 
erősen ázsiai, illetve csendes-óceáni fókuszú legyen.  
A résztvevők között ismert nyugati nevek is voltak, mint 
a Gagosian, a Pace vagy a Hauser & Wirth, ugyanak-
kor az ABHK hagyományosan fiatal és ázsiai galériákat 
előtérbe helyező Discoveries és Insights szektorai idén 
nagyobb hangsúlyt kaphattak.

Az ázsiai művészek közül kiemelendő, hogy a Glad-
stone Gallery a provokatív thai művész, Rirkrit Tiravani-
ja Philip Guston által inspirált festményeit hozta el, míg 

Hongkong,  
2021. V. 19–23.

Art Basel Hong Kong 
2021 

Fotó: Art Basel
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az Arario Gallery az 1970-es évek koreai experimentális 
művészetébe engedett betekintést. A hongkongi székhe-
lyű Hanart TZ standján Tobias Klein német alkotó mel-
lett h0nh1m (eredeti nevén Chris Cheung) kapott helyet 
hangot, fényt, plasztikát és tintát kombináló meditatív 
videóival. A nyugati sztárművészek közül Maurizio Cat-
telan, aki a 2019-es Miami Beach-i vásáron a falra ra-
gasztott banánnal lopta el a showt, ezúttal a BLM-moz-
galomhoz kapcsolódó fekete színű és lövésnyomokkal 
„tarkított” amerikai zászlóját állította ki a Massimo De 
Carlo galéria képviseletében (Night, 2021).

A járvány miatti korlátozások hatását ellensúlyozandó 
számos innovatív digitális megoldás született, amelyek 
egy része a pandémia (feltételezett) megszűnését köve-
tően is megmaradhat, hiszen pozitív fogadtatásra leltek. 
A kiállítók közül 56 szatellit, úgynevezett szellemstan-
dokkal volt jelen (érdekes módon több közeli ország-
ból részt vevő galéria sem vállalta az utat), azaz a vásár 
szervezői által betanított helyi munkaerő asszisztált a 
rendezvényen, a helyszínen tartózkodó érdeklődők pe-
dig egy QR-kód segítségével vehették fel a kapcsolatot 
a galéria munkatársaival. Az otthon maradt VIP műgyűj-
tők pedig virtuális körbevezetést kérhettek a helyszínen 
jelen lévő asszisztensektől. A valós térben megrende-
zett eseményt kiegészítette az Art Basel Live nevű plat-
form is, amelyen a standok virtuális megfelelője volt 
elérhető a vásárral egy időben. Az egyes OVR-okban 
(online viewing room) a kiállított alkotásokról több di-
gitális reprodukció is rendelkezésre állt, sőt esetenként 
az alkotásokat kontextualizáló kisfilmeket, riportokat 
is feltöltöttek a galeristák. A platformon többek között 
podcastokat is közvetítettek, hogy minél élőbbé tegyék a 

vásárélményt. A beszámolók alapján a korábbiakhoz ké-
pest sokkal bensőségesebb hangulata volt a vásárnak, 
az időszakos beléptetési rendszernek és az alacsonyabb 
befogadóképességnek köszönhetően több idő maradt az 
emberi kapcsolatok építésére, a beszélgetésre galériák 
és gyűjtők között. 

Hagyományosan az Art Basel idején az egész város 
művészetbe öltözik az Art Month keretében: minden 
múzeum és galéria erre az időszakra időzíti legfon-
tosabb kiállításait azt kihasználandó, hogy ilyenkor a 
nemzetközi művészeti elit idezarándokol, és egyszerre 
több nagyszabású kiállítást is végiglátogat. Az egykori 
rendőrfőkapitányság felújított épületében működő Tai 
Kwun Contemporary például egy kortárs csoportos tin-
taművészeti kiállítást mutatott be (Ink City, 2021. április 
23. – augusztus 1.), a Hong Kong Museum of Art tárlata 
pedig a közelmúlt helyi művészetének történeti narratí-
vába helyezésére irányuló kísérlet kortárs reflexiókkal 
(Art’s New Horizons: Ways of Seeing Hong Kong Art in the 
80’s and 90’s, 2021. március 5. – 2022. április 24.). Idén 
az akadémiai szféra is csatlakozott a művészeti hónap-
hoz. A Lignan University ázsiai műgyűjtéssel kapcsola-
tos konferenciát rendezett (Then and Now: Collecting Art 
and Exhibiting Cultures in Asia, 2021. május 20–21.), ahol 
többek között a régi kínai kollekciók, ázsiai biennálék, 
valamint a műgyűjtés mint diplomácia témái is megjelen-
tek. Kifejezetten üdítő momentum volt, hogy olyan viták 
is felszínre kerültek, melyekben a nyugati kutatók nyuga-
ti ideák alapján értékelték a keleti művészetet – a keleti 
teoretikusok viszont szembesítették nyugati kollégáikat 
azzal, hogy túlzottan és elfogultan a saját szempontrend-
szerüket kérik számon a keleti ökoszisztémákon. 

A Gladstone Gallery 
standja Rirkrit TIRAVANIJA 
munkáival 
Fotó: Art Basel



Másrészről az új nemzetbiztonsági törvény (mely a sze-
paratizmust, a felforgatást és a terrorizmust, valamint a 
más országokkal való összejátszást kriminalizálja – bár 
e fogalmak tágan értelmezhetők), úgy tűnik, az Art Basel 
esetében egyelőre még kevéssé érezteti hatását, hiszen 
egy svájci tulajdonú piaci ágensről van szó. Ugyanakkor 
mivel a rendelet a művészi kifejezés szabadságának kor-
látozását is magában foglalja, Hong Kong státusza Ázsia 
művészeti központjaként úgy tűnik, veszélybe került. 
(Érdemes visszaemlékezni akár a 2018-as Sanghaji Bi-
ennáléra is, amely arról vált híressé, hogy hatvan kül-
földi projektből húszat visszaküldtek újragondolásra, 
némelyiket többször is. Amit kifogásoltak: mezítelen ala-
kokat ábrázoló, vallásos tárgyú vagy politikailag elkö-
telezett munkák, amelyek a kínai rendszer kritikájaként 
értelmezhetők.) A törvény 2020. júniusi életbe lépésé-
nek hatására több művész is arról számolt be, hogy el-
hagyni tervezi a várost. Mások ugyanakkor arra utaltak, 
hogy a helyzet nemcsak öncenzúrát, hanem kreativitást 
is szülhet: az alkotókat arra késztetheti, hogy még kifino-
multabb módokon vegyenek fel művészi pozíciókat, fo-
galmazzák meg kódolt üzeneteiket. A magyar neoavant-
gárd „kettős beszéde” például referenciaként szolgálhat 
a jelenségre.

Az első, a nyugati sajtóban nagy port kavaró eset, 
hogy a Herzog & de Meuron sztárépítész stúdió által ter-
vezett és lassan tíz éve épülő M+ Museum ez év végére 
tervezett megnyitó kiállításáról úgy tűnik, visszavonták 
Ai Weiwei politikai témájú fotográfiáját, amelyen a mű-

vész kinyújtott középső ujja látható a Tienanmen tér előtt 
(Study of Perspective: Tian’anmen, 1997). Az M+ egyéb-
ként a talán legjelentősebb kínai kortárs kollekció létre-
hozójának, Uli Sigg egykori svájci diplomatának adomá-
nyára alapozta gyűjteményét, amely azóta Ázsia egyik 
legambiciózusabb múzeumi projektje. A Sigg Collection 
része a kérdéses Ai Weiwei-kép is, és a gyűjtemény több 
olyan politikailag megosztó alkotást tartalmaz, amelyek 
vélhetően nem felelnének meg az új törvény előírásai-
nak – pedig az M+, a nagy reményekkel várt intézmény 
nyugatról szemlélve híd lehetne Ázsia és a világ között.

Összességében, az Art Basel Hong Kong 2021 több 
szempontból is tanulságos volt. Egyrészt gyakorlati pél-
dát mutatott arra, hogyan nézhetnek majd ki a (közel)jö-
vőben a művészeti vásárok, hiszen az alkalmazott hibrid 
modell a teszten jól megfelelt. Másrészt az is kiderült, 
hogy a kínai/ázsiai műtárgypiac reziliens, mivel a stan-
dok többségének (teljes) kínálata elkelt már a preview 
napján. A fentiek tükrében ugyanakkor a művészeti világ 
már azt latolgatja, hogy vajon mi lesz Ázsia új műpiaci 
központja. A kérdésre irányuló spekulációk között gyak-
ran felmerül például Szingapúr, Hong Kong régi riválisa, 
vagy Tajpej, újabban pedig a dél-koreai főváros is, miu-
tán a Frieze bejelentette, hogy megvetik a lábukat az or-
szágban, és 2022 szeptemberére várható a Frieze Seoul 
első felvonása. 

1 Bagyó Anna 2019-es cikkében olvashatunk erről bővebben. Bagyó Anna: Nagyhalak az ázsiai piacon. Art Basel Hong Kong. ujmuveszet.hu, 2019. 
április 23.

Az Ora-Ora galéria 
standja Zhang YANZI 

maszksorozatával 
Fotó: Art Basel
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Budapest

acb Galéria
(VI. Király u. 76.)
Peter Peri
IX. 16. – X. 29.
Várnai Gyula
IX. 16. – X. 29.

aqb Project Space
(XXII. Nagytétényi út 48–50.)
Techno Worlds
VIII. 28. – X. 3. 

Ari Kupsus Galéria
(VIII. Bródy Sándor utca 23/b)
Hamerli Judit
VIII. 14. – IX. 10.

Art9 Galéria
(IX. Ráday u. 47.)
Somogyi Tamás
IX. 14–25.
Kecskés Péter
IX. 14–25.

Artézi Galéria
(III. Kunigunda útja 18.)
Simon Zoltán
IX. 4–29.

Art Salon Társalgó Galéria
(II. Keleti Károly u. 22.)
Pintér András Ferenc PAF
VII. 7. – IX. 30.

2B Galéria
(IX. Ráday utca 47.)
A numerus clausus és a lányok
VIII. 27. – X. 7.

B32 Galéria
(XI. Bartók Béla út 32.)
Kacsóh Cecília és Mátyássy 
László
VIII. 26. – IX. 17.
Segesdi Bori
IX. 1–17.
PesText
IX. 22-től
Góra Orsolya, Somogyi Emese és 
Halmi-Horváth István
IX. 29. – X. 22.
Attalai Zita és Bráda Judit
IX. 30. – X. 22.

Budapest Galéria
(III. Lajos u. 158.)
Mikrotómia
VII. 30. – X. 3.
Elfelejtett tudások jegyzéke
VII. 30. – X. 13.

Capa Központ
(VI. Nagymező u. 8.)
Pictorial 10
VIII. 18. – IX. 19.
E világból való – Elképzelt 
alternatív kartográfiák
VIII. 18. – IX. 19.
Koholt és törékeny jövő
VIII. 18. – IX. 19.
André Kertész
VI. 27. – XII. 31.

Deák 17 Galéria
(V. Deák Ferenc u. 17.)
Budapest Street Archæology
IX. 9. – XII. 17.
Stand by me
IX. 23. – X. 30.

Deák Erika Galéria
(VI. Mozsár u. 1.)
Szűcs Attila
V. 27. – IX. 17.
Pintér Gábor
IX. 22. – X. 1.

Esernyős Galéria
(III. Fő tér 2.)
Péntek Orsolya
IX. 10. – X. 8.

Faur Zsófi Galéria
(XI. Bartók Béla út 25.)
20 év, 20 művész, 20 történet
IX. 10. – X. 8.

FISE Galéria
(V. Kálmán Imre u. 16.)
Besnyői Rita
IX. 7–17.
Puskás Marcell
IX. 21. – X. 1.

Gaál Imre Galéria
(XX. Kossuth L. u. 39.)
Hegedűs 2 László és Hegedűs 
Hanna Léna
VI. 15. – X. 23.

Godot Galéria
(XI. Bartók Béla út 11.)
Váli Dezső
IX. 15. – X. 16.

Godot Labor
(III. Fényes Adolf u. 21.)
KOL-LABOR
IX. 23. – X. 31.

Három Hét Galéria
(XI. Bartók Béla út 37.)
Roger Vilder és Kelle Antal
IX. 3–24.

Hegyvidék Galéria
(XII. Királyhágó tér 10.)
Kovalovszky Dániel
VII. 15. – IX. 11.

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti 
Múzeum
(VI. Andrássy út 103.)
Made in Asia. Százéves a Hopp 
Múzeum
IX. 19-ig

Horizont Galéria
(VI. Zichy Jenő utca 32.)
Tasnádi József
IX. 22. – X. 27.

Inda Galéria
(V. Király u. 34.)
Koronczi Endre
VI. 17. – X. 1.

ISBN könyv+galéria
(VIII. Víg u. 2.)
Fridvalszki Márk
VIII. 31. – IX. 29.
Kahan Art Space Galéria
(VII. Nagy Diófa u. 34.)
Andreas Greiner
VIII. 23. – IX. 11.

Karinthy Szalon
(XI. Karinthy Frigyes út 2.)
Pál Katja
VIII. 24. – IX. 17.

K.A.S. Galéria
(XI. Bartók Béla út 9.)
Bondor Csilla, Lovas Ilona, 
Koroknay Zsolt és Szanyi Borbála
VIII. 26. – IX. 14.
Husz Ágnes
IX. 16. – X. 13.

Kassák Múzeum
(III. Fő tér 1.)
Költészet és performansz –  
A kelet-európai perspektíva
VI. 25. – X. 17.

Kálmán Makláry Fine Arts
(V. Falk Miksa u. 10.)
Sam Havadtoy
IX. 1. – X. 2.

Kisterem
(V. Képíró utca 5.)
Nádler István
IX. 15. – X. 22.
Knoll Galéria
(VI. Liszt Ferenc tér 10.)
Posterwachsen
IX. 10. – XI. 11.

Ludwig Múzeum
(IX. Komor M. u. 1.)
Nagylátószög. 120 éves a magyar 
film
VII. 23. – XI. 14.
Metafizikus áthatolás a zebrán
IX. 24. – XI. 21.
Időgép
2022. XII. 31-ig

Magyar Nemzeti Galéria
(I. Szent György tér 2.)
Vágyott szépség
V. 13. – IX. 19.
Az utópia szépsége
V. 13. – IX. 19.
Gedő Ilka
V. 26. – IX. 26.
Gerhard Richter
VIII. 27. – XI. 14.

Mai Manó Ház
(VI. Nagymező u. 20.)
Tombor Zoltán
VIII. 31. – X. 3.

Mai Manó Ház – PaperLab
(VI. Nagymező u. 20.)
Alan Huck, IX. 15. – X. 24.

MAMŰ Galéria
(VII. Damjanich u. 39.)
Pál Csaba IX. 17. – X. 8.

MET Galéria
(XI. Bölcső u. 9.)
Merta-médiumok – Eleven ősz
IX. 17–30.

MissionArt Galéria
(V. Falk Miksa utca 30.)
Kabai Lóránt
VIII. 31. – IX. 17.

Molnár Ani Galéria
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Fábián Erika és Sági Gyula
IX. 16. – XI. 5.

Műcsarnok
(XIV. Dózsa György u. 37.)
7 év, 150 kiállítás – 125 éves a 
Műcsarnok
IX. 26-ig
Kik vagyunk
IX. 26.
II. Fotóművészeti Nemzeti Szalon 
2021
IX. 26.
Képekben gondolkodnak
IX. 26.
Simon Endre
VIII. 27. – X. 3.

Neon Galéria
(VI. Nagymező utca 47.)
Ötvös Zoltán
IX. 17. – X. 29.

Óbudai Társaskör Galéria
(III. Kiskorona u. 7)
Fekete Balázs
IX. 1–24.

Pesterzsébeti Múzeum
(XX. Baross u. 53.)
Szocreál plakátok
VII. 6. – X. 2.

Q Contemporary
(VI. Andrássy út 110.)
XY-now, Q-now
IX. 21. – XII. 31.

Stúdió Galéria
(VII. Rottenbiller u. 35.)
Szabó Nóra
IX. 22. – X. 2.

Széphárom Közösségi Tér
(V. Szép u. 1/B.)
Gyulai Iskola, IX. 2. – X. 16.

Szikra Képzőművészeti 
Bemutatóterem
(V. Vármegye u. 7.)
Teplán Nóra, IX. 23. – X. 29.

TOBE
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Standovár Júlia, IX. 1. – X. 2.

Trafó Galéria
(IX. Liliom u. 41.) 
Kaszás Tamás, IX. 4. – X. 10.

Várfok Galéria
(I. Várfok u. 11.)
Gaál Kata és Orr Máté
IX. 17. – XI. 6.

Vigadó
(V. Vigadó tér 2.)
Találkozás IX. 2. – X. 10.

Viltin Galéria
(VI. Vasvári Pál u. 1.)
Halmi-Horváth István
IX. 15. – X. 22.

Vintage Galéria
(V. Magyar u. 26.)
Szíj Kamilla, IX. 21. – X. 22.

Virág Judit Galéria
(V. Falk Miksa u. 30.)
Joseph Szabó IX. 8. – X. 2.

Vízivárosi Galéria
(II. Kapás u. 55.)
Albert Katalin, Ganczaugh Miklós
IX. 9–28. 

Balatonfüred

Vaszary Galéria
(Honvéd u. 2-4.)
Praeludium – Modern Műtár
2021. VIII. 21. – 2022. I. 9-ig
Mese, mítosz, história
2021. VIII. 21. – 2022. I. 9-ig
50 éve város Füred
2022. I. 9-ig

Balassagyarmat

Horváth Endre Galéria
(Rákóczi fejedelem út 50.)
Kalocsai Enikő, IX. 4. – X. 21.

Debrecen
 
MODEM
(Baltazár Dezső tér 1.)
#IFeelSeen
VII. 17. – X. 10.
Evangélium 21
VII. 31. – XI. 7.

Diszel
 
Első Magyar Látványtár
(Derkovits utca 7.)
Együttállás, avagy 3×31
VII. 4. – X. 31.

Dunaújváros
 
ICA-D
(Vasmű út 12.)
Móder Rezső, VI. 11. – IX. 17.

Győr
 
Borsos Miklós Időszaki Kiállítótér
(Apor Vilmos püspök tere 3.)
LIII. Győri Művésztelep
VIII. 14. – IX. 19.

Miskolc
 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
(Rákóczi u. 2.)
Stark István
VII. 9. – IX. 19.
A következő napon
VIII. 14. – IX. 26.

•
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Art & Science
IX. 4–26.
A grafika funkcióváltozásai
IX. 16. – X. 31.
Enyém, tied, miénk
2021. IX. 28. – 2022. I. 9.
Miskolci Galéria, Feledy-ház
(Deák tér 3.)
Szalay Edit
IX. 9. – XII. 31.
Feledy Gyula
2022. I. 9-ig
Petró-ház
(Hunyadi u. 12.)
Szalay Lajos
2022. I. 9-ig

Paks
 
Paksi Képtár
(Tolnai utca 2.)
Fusz Mátyás, Kristóf Krisztián és 
Zalavári András 
VI. 26. – X. 31.

Pécs
 
Pécsi Galéria
(Széchenyi István tér 10.)
Fiesta Grafika
IX. 15. – XI. 14.
m21 Galéria
(Zsolnay-negyed)
Lucien Hervé és Rodolf Hervé
VIII. 5. – X. 4.
Nádor Galéria
(Széchenyi tér 15.)
Ráthonyi Kinga
IX. 9–24.
Janus Pannonius Múzeum – 
Modern Magyar Képtár
(Papnövelde u. 5.)
Gábor Jenő
X. 30-ig
Variációk a Színes városhoz
X. 30-ig

Szeged
 
REÖK-palota
(Tisza L. krt. 56.)
Magyar Alkotóművészek 
Országos Szövetsége
IX. 4. – XI. 14.

Szekszárd
 
Művészetek Háza
(Szent István tér 28.)
Digitális Agóra 3. Nemzetközi 
Triennálé
IX. 11. – X. 31.

Szentendre
 
Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos u. 5.)
Szentendre, a kereskedőváros.  
A Castrumtól a Kereskedőházig 
VI. 20. – XII. 31.
Kincskeresés, kaland, tudomány
2022. I. 31-ig
Kmetty Múzeum
(Fő tér 21.)
Bródy Vera és barátai
VII. 2. – X. 3.

Vajda Múzeum
(Hunyadi utca 1.)
Haász István, VII. 15. – IX. 30.
MANK Galéria
(Bogdányi utca. 51.)
Gergye Krisztián
IX. 8. – X. 2.
ÚjMűhely Galéria
(Fő tér 20.)
Formák – Formarendek
IX. 3–26.

Székesfehérvár
 
Pelikán Galéria
(Kossuth Lajos u. 15.)
Büki Zsuzsanna
VIII. 13. – IX. 24.
Városi Képtár, Deák Gyűjtemény
(Oskola u. 10.)
Mentett értékek 2.0
V. 11. – IX. 26.
A modell, V. 11. – IX. 26.

Szolnok
 
Damjanich János Múzeum,  
Időszaki kiállítások terme
(Kossuth tér 4.)
Bukta Norbert
IX. 3. – X. 9.

Törökbálint

Gallery MAX
(Tópark u. 1.)
Magyar Géniusz – FRISS
IX. 9. – XI. 21.

Veszprém
 
Csikász Galéria
(Vár u. 17.)
Eric Kressnig
IX. 18. – XI. 6.
Modern Képtár,  
Vass László Gyűjtemény
(Vár u. 3–7.)
Térmozgás
XI. 28-ig
Dubniczay-palota
(Vár utca 29.)
Kádár Tibor
IX. 22. – X. 31.
Bokros Júlia
IX. 25. – X. 31.
Válogatás az Irokéz Gyűjtemény 
kortárs műveiből
2023. XII. 31-ig
Szilágyi László Utcagaléria
(Jutasi út – Budapest út 
körforgalmi aluljáró)
Tungli Zsuzsanna
VII. 29. – XII. 31.

AUSZTRIA
Bécs
Amerikai fotó
Albertina, XI. 28-ig
Modigliani
Albertina, IX. 17. – I. 9.
Rebecca Horn
Kunstforum, IX. 28. – I. 28.
És ha életem egy madártollnak 
szentelem?
Kunsthalle, IX. 26-ig

A Schedlmayer-gyűjtemény
Leopold Museum, IX. 10. – II. 20.
Heimo Zobernig
MUMOK, X. 17-ig
Lovis Corinth
Oberes Belvedere, X. 3-ig
Lois Weinberger
Belvedere 21, X. 24-ig
Nőművészek a Wiener 
Werkstättében
MAK, X. 3-ig
Erwin Wurm
MAK, XII. 5-ig
Danh Vo
Secession, IX. 17. – XI. 7.
Susan Meiseles
KunstHaus, IX. 16. – II. 17.
Kivonulás
Künstlerhaus, IX. 30. – XI. 3.
A szolasztalgia kora
Knoll Galerie, IX. 2. – XI. 30.
Bregenz
Anri Sala
KUB, X. 10-ig
Krems
Patricia Piccinini
KunstHalle, X. 3-ig
Linz
Női szenzibilitás (tbk. Drozdik 
Orsi, Ladik Katalin)
Lentos, IX. 24. – I. 9.
Salzburg
A világ nem fehér többé
Rupertinum, X. 10-ig

CSEHORSZÁG
Prága
Gyorsító
Rudolfinum, X. 31-ig

DÁNIA
Koppenhága
Arthur Jafa
Humlebaek, Louisiana, X. 31-ig

FINNORSZÁG
Helsinki
Bill Viola
Amos Anderson Rex, IX. 22. –  
II. 27.

FRANCIAORSZÁG
Marseille
Az amerikai szürrealizmus
Vieille Charité, IX. 26-ig
Párizs
Hommage á Rouault
Centre Pompidou, X. 3-ig
Georgia O’Keeffe
Centre Pompidou, IX. 8. – XII. 16.
A végén a mozi. Francia 
látványosságok 1833–1907
Musée d’Orsay, IX. 28. – I. 16.
Napóleon
Grand Palais, XII. 19-ig
Dufy Párizsa
Musée de Montmartre, I. 2-ig
Emberi vágyak
Musée de Quai Branly, XII. 5-ig

HOLLANDIA
Amszterdam
Bruce Nauman
Stedelijk Museum, X. 24-ig

Hága
Caroline Walker
GEM, XI. 28-ig

HORVÁTORSZÁG
Zágráb
Ivan Kožarić retrospektív
MSU, X. 31-ig

LENGYELORSZÁG
Varsó
Hideg forradalom. A közép-
európai szocreál 1948–1959
Zachęta, X. 10-ig
Az ellenállás mindennapi formái. 
Kortárs palesztin művészet
U-jazdowski, XI. 11-ig
Politikai művészet
U-jazdowski, I. 16-ig

NAGY-BRITANNIA
Liverpool
Lucian Freud
Tate, I. 10-ig
London
Néró, az ember és a mítosz
British Museum, IX. 24-ig
Hokusai
British Museum, IX. 30. – I. 30.
Paula Rego
Tate Britain, X. 24-ig
Sophie Taeuber-Arp
Tate Modern, X. 17-ig
JR.: Krónikák
Saatchi Gallery, X. 31-ig

NÉMETORSZÁG
Berlin
Calder – maximális és minimális
Neue Nationalgalerie, II. 13-ig
Szardínia – a megalitok földje
Neues Museum, IX. 30-ig
Beuys 100
Hamburger Bahnhof, IX. 19-ig
Düsseldorf
Isa Genzken
Kunstsammlung NRW K 21, XI. 1-ig
Hamburg
Raffaello
Kunsthalle, X. 3-ig
Kívül a téren
Kunsthalle, XI. 28-ig
München
Izzadtság
Haus der Kunst, I. 9-ig

OLASZORSZÁG
Bolzano
Techno
Museion, IX. 11. – III. 16.
Firenze
Giuseppe Penone
Uffizi, X. 3-ig
Milánó
Az idő formája. A középkor 
tudományos forradalma
Museo Poldi Pezzoli, IX. 27-ig
Avantgárd istennők. Orosz 
nőművészek
Palazzo Reale, IX. 19-ig
Parma
Miró
Fondazione Magnani-Rocca,  
IX. 11. – XII. 12.
Róma
Damien Hirst
Galleria Borghese, XI. 7-ig

Velence
Építészeti Biennálé
Arsenale és más helyszínek,  
XI. 24-ig
Bruce Nauman
Punta della Dogana, I. 9-ig

OROSZORSZÁG
Moszkva
A sienai reneszánsz
Puskin Múzeum, X. 3-ig

ROMÁNIA
Bukarest
Ciprian Mureşan
MNAC, IX. 16-ig
Csíkszereda
XVII. Free Camp
Megyeház Galéria, IX. 15-ig
Kolozsvár
Nagy Albert-retrospektív
Muzeul de Artă, IX. 12-ig
Marosvásárhely
Szász Sándor
Galéria Art Nouveau, IX. 8-ig
Sepsiszentgyörgy
Kopacz Márta
EMÜK, IX. 31-ig

SPANYOLORSZÁG
Barcelona
Science Friction
CCCB, XI. 28-ig
A boldog művész
Museu Picasso, IX. 26-ig
Madrid
A magritte-i gépezet
Museo Thyssen-Bornemisza,  
IX. 14. – I. 30.
Ida Applebroog
Reina Sofía, IX. 27-ig

SVÁJC
Bázel
Nőművészek
Riehen, Fondation Beyeler, IX. 
19. – I. 2.
Pissarro
Kunstmuseum, IX. 4. – I. 24.
Árnyak
Kunstmuseum, IX. 26-ig

SVÉDORSZÁG
Stockholm
L. Yiadom-Boakye
Moderna Museet, IX. 17-ig

SZERBIA
Belgrád
Áttekintő hatás
MSU, IX. 20-ig

SZLOVÁKIA
Érsekújvár
Pertu 14.: Gerhes Gábor – Martin 
Plaček
Galéria E. Zmetáka, IX. 9. – X. 
23.
Pozsony
7×7 gondolat a szabad 
művészetről
SNG, XII. 31-ig
Akciók mindenütt
Galéria mesta, Pálffy-palota,  
X. 17-ig
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Számunk szerzői

Boros Lili művészettörténész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense
Cs. Tóth János kritikus, művészeti író
Cserna Endre médiaművész, az FKSE társelnöke, az Utca & Karrier magazin 
szerkesztője
Fazakas Réka kurátor, a Műcsarnok munkatársa
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Hamvai Kinga kurátor, PhD-hallgató (MOME)
Istvánkó Bea művészettörténész, kurátor, az ISBN könyv + galéria vezetője
Kaposi Dorka művészettörténész, kurátor, a Deák 17 Galéria vezetője
Koller Margit szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
tudományos segédmunkatársa
Kőszeghy Flóra építész, képzőművész
Szilák Andrea Lilla képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
tudományos segédmunkatársa
Tatai Erzsébet művészettörténész, az ELKH BTK Művészettörténeti Intézet 
tudományos főmunkatársa

A következő számunk tartalmából

Gerhard Richter: Valós látszat
Techno Worlds
Rippl-Rónai és a fiatalok
Mítosz, archaizálás, mágikus realizmus Füreden
David Ginton: The Name of the Painting (Tel-Aviv Museum of Art)
KAWS: Along The Way (Brooklyn Museum, New York)

Az Új Művészet, folyóirat- és könyvkiadás 
szakmai program megvalósítását 2021-ben 
a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Támogató

HEVESI-SZABÓ Lujza  
Itt kell lenned, hogy elhidd  
című fotósorozatának egy darabja
A művész jóvoltából
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