
� A világról alkotott elképzelésünk – amit részben ta -
nulmányaink, részben pedig személyes tapasz tala ta -
ink alakítanak – sajnálatos módon nem frissíthetô fel
ugyanúgy, mint a számítógépek, okostelefonok ope -
rációs rendszere vagy programjai. A szédületes iram -
ban változó technológia mégis arra kényszerít ben  -
nünket, hogy ne csak a kommunikációs eszközök te -
rén fellépô változásokat figyeljük, hanem magában a
nyelvben – s ami mindezzel összefügg –, az elkép ze -
léseinkben végbemenô fejlôdést is. Ellenkezô eset ben
az a veszély fenyeget bennünket, hogy az idô szavát
követô társadalom egyszerûen kizár bennünket ma -
gából. Az általánosan elfogadott nézet szerint egy-
egy speciális, elszigetelt terület változatlan marad.
Ezekkel a szegmensekkel nem vagyunk állandó kap -
csolatban, sôt ritkán és felületesen érintkezünk ve lük,
azt hisszük, nemzedékrôl nemzedékre hasonló álla -
potban maradnak, és csak egy hirtelen konfron táló dás
tudatosítja bennünk, hogy ami addig stabilnak tûnt,
hisz nem volt rákényszerítve arra, hogy lépést tart son
a világgal, mára már teljesen megváltozott.

Azt hiszem, az éremmûvészetre az emberek több -
sége úgy tekint, akár a holdra – mint egy távoli léte -
zôre, mely mégis karnyújtásnyira van tôlük. Olyan
jelenség, ami állandóan változik, de kiszámítható mó -
don. Néha különleges fényével és színével lep meg
bennünket, azonban tudjuk, hogy nem vesz fel olyan

alakot, melyben ne ismernénk fel. Tudjuk, hogy tu -
lajdonképpen mi is az az érem, hogy hogyan is néz ki
egy átlagos darab. Ezt erôsíti meg a Wikipédia szó -
cik ke: Az érem egy kisebb, általában kerek, szimbólu mok-
kal díszített fémtárgy. Kis méretû, sokszorosított lapos
alkotás, amin dombormû és felirat található. Többnyire
valamilyen tudományos, sport, katonai vagy egyéb ered -
mény elismeréséül adományozzák. A legváltozatosabb
típusokban létezik. Az érmeken látható feliratok és
szimbólumok az adományozó intézményekre és a ki -
tüntetett személyekre utalnak, vagy egy adott ese -
ményt örökítenek meg. Ezeket a tárgyakat fôleg tulaj-
donosaik és azok hozzátartozói nézegetik figyelme -
sen. Kérdés, hogy valóban figyelmesen teszik-e mind -
ezt. Az érmeket legkörültekintôbben minden bizony-
nyal a muzeológusok, a hozzáértôk, a gyûjtôk veszik
szemügyre, no meg persze azok az emberek, akik ter-
vezik és kivitelezik ôket. Bennünket fôképp ez utób -
biak érdekelnek…

A kézmûves és a mûvész… mindketten nélkülöz -
hetetlenek. Valamikor a kézmûvesek voltak többen,
közülük is csak a legjobbak szolgáltak rá a mester
cím re. Korunk muzeális gyûjtemények létreho zásá -
val, valamint az alkotók népszerûsítésével járult hoz -
zá a mûvészeti ágazat ismertté válásához, magas kö -
vetelményeket támasztva egyúttal az éremkészítôkkel
szemben pályázatok meghirdetésével, szimpóziumok
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Az érem minden oldala

Péter Ágnes: 
Ellipse (Ellipszis) –
részlet a sorozatból / 
Ágnes Péter: Ellipse
(parts of the series)
[2012] öntött bronz /
cast bronzeFo
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és konferenciák megszervezésével, illetve mûvészeket
tömörítô egyesületek, például a FIDEM (Fédération
Internationale de la Médaille d’Art) megalapításával.
Nos, korunkban a fontossági sorrend élén minden -
képpen a mûvészeknek kell állniuk.

A mûvészek természetükbôl fakadóan meg akarják
változtatni a világot, igyekezetük legfôképp kortár -
saik mentális világára irányul. Egy bizonyos pontig
ezen változások a múlt hagyományainak megôrzé sé -

vel és tiszteletével mentek végbe. Idôvel azonban ez a
folyamat olyan irányt vett, hogy már nehezen fe dez -
hetôk fel közös vonások a jelenkor és az elmúlt idôk
mûvészete között. 

Nem csupán az éremmûvészek sorolhatók azon al -
kotók közé, akik – bár megtartották saját mûvészeti
águk nevét és annak nagy vonalakban értelmezett jel   -
legzetességeit, valójában megváltoztatták annak lé -
nyegét, s számos, más mûvészeti területrôl kölcsön -
zött elemmel és megoldással gazdagították azt. Így
például napjaink ex librise csak a látszatát ôrzi az egy-
kori ex libriseknek, hisz a ma készült példányok a kis-
grafika mûfajába sorolhatók, abban lehetôsége nyílik
a mûvésznek a szabad mûvészi megnyilatkozásra.
Csakúgy, mint az a mûvészeti ág, mely az évszázadok
során szoros kapcsolatban állt a használati tárgyként
értelmezett üveggel, ma viszont már semmi köze
sincs az iparmûvészethez, a plasztika körébe került,
nagy méretû installációk is készülnek üvegbôl, nem -
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Bakos Ildikó: Must Be a Garden (Legyen kert), I–VI / 
Ildikó Bakos: Must Be a Garden, I–VI

[2013] öntött bronz / cast bronze 

Eva Harmadyová:
Metallove

(Fémszerelem) / 
Eva Harmadyová:

Metallove
[59x47 cm]
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egyszer multimediális elemmel társítva. Ugyanez tör -
ténik a kerámiamûvészetben is. 

A 20. század hatvanas éveiben, de még inkább a het -
venes években az addig a funkcionalitással kap cso lat -
ba hozható és a „tiszta” mûvészettôl eltérô céloknak
„megfelelni kényszerülô” mûvészeti világ fellázadt és
autonómiát követelt magának. A folyamat keretein
belül idôvel saját és egyre radikálisabb feltételeket
kezdett el diktálni. 

Ha manapság az „érem” szótári definíciójának bir -
tokában naivan elmennénk egy kortárs bemutatóra,
sokkos állapotba kerülnénk, de legalábbis a kognitív
disszonancia jelenségét tapasztalnánk. Egyáltalán nem
arra akarok rámutatni, hogy ez a felismerés csakis
rossz érzést kelthet bennünk, épp ellenkezôleg, nagy
örömet jelenthet a tudatnak, ha saját elgondolásun kat
megpróbáljuk az évszázadok óta létezô állapotokkal
összeegyeztetni. Ez esetben létezik egy kulcsszó, mely
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Ivan Řehák: 
My Neighbours
(Szomszédaim) – I–IX /
Ivan Řehák: 
My Neighbours (I–IX)
[2014] összegyûjtött
tárgyak, vas,
kartonpapír /
assembled objects, iron,
cardboard [9/7x8 cm;
29,5x29,5 cm]Fo

tó
: R

ék
as

y B
ál

in
t



kiemel bennünket ebbôl a nem éppen szerencsés
helyzetbôl. A szó nem más, mint a kisplasztika. Bár
más és más módon, mégis ezen a területen osztozik 
a hagyományos értelemben vett érem és a kortárs
éremmûvészet.

„Semmi nem veszett el”, hiszen számos éremké szí tô
továbbra is létrehoz „klasszikus” érmeket, és igyek -
szik megfelelni a megbízók által diktált feltételeknek.
Az történt csupán, hogy szabadabb a motívumválasz -
tás, az interpretáció és az ábrázolás lehetôsége, vala -
mint karakteresebben jelenik meg az alkotó szemé lyi -
sége a feladat megoldásának módjában. Ugyanezek a
mûvészek olyan közegekben is megnyilvánulnak, ahol
teljes szabadság uralkodik a formai megvalósítás te -
rén. Pályázatokon vesznek részt, önálló tárlatokat ren -
deznek, mûveiket különbözô fórumokon és cso por -
tos kiállításokon is bemutatják, ugyanúgy, ahogyan
azok a kollégáik, akik kizárólag autonóm mûvészettel
foglalkoznak. Ezek között a mûvészek között nincs
semmilyen értékkülönbség, és hierarchikus alá-fölé
rendeltségi viszony sem létezik köztük. Annál is in -
kább, mert mindannyiukat összefûzi a hagyományos
mûvészi technikák használata, az alapvetô anyagokat
illetôen pedig továbbra is domináns szerepet játszik a
bronz, a cink, az ezüst stb.

A befogadó viszont alapvetô különbséget észlel, hi -
szen nemcsak arra kell figyelnie, hogy milyen alka -
lomból készült egy érem, és esetlegesen ebben a kon-
textusban vizsgálni a tárgyat, de igyekeznie kell, hogy
megértse a szerzô üzenetét, ugyanúgy, ahogyan egy
„hagyományos” szobor, táblakép vagy egyéb mû -
tárgy esetében. Az üzenetek pedig annyira külön bö -
zôek, amennyire különböznek egymástól a mûvé szek,
amennyire különböznek egymástól az emberek. 

A probléma jóval egyszerûbb lenne, ha a tisztelt ol -
vasó csak egyszer is járt volna a Visegrádi Együttmû -
ködés keretében 15 éve rendszeresen megrendezett
tárlatok egyikén. A sorozat 2001-ben vette kezdetét
Wrocławban. Itt rendezték meg Trojkolka i gość  cím   -
mel a nyitótárlatot, melyen három cseh szobrász-
éremmûvész, Milada Othová, Michal Vitanovský, Jiří
Vlach vett részt Jacek Dworskival, barátjukkal, a len -
gyel „vendéggel”. (A lengyel gość  szó magyarul ven -
dé get jelent – a ford.) A késôbbiekben a csapatnak si -

került megnyerni az esemény folytatásához a Mu ze -
um Sztuki Medalierskiej (Éremmûvészeti Múzeum),
a Muzeum Miejskie Wrocławia (Wrocławi Városi
Múzeum) részlege akkori igazgatójának, Zdzisław
Olszanowskinak és Piotr Borkowskinak, az Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu (Wrocławi Kulturális
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�

Wiesław Jelonek:
Universal Portrait

(Univerzális portré) /
Wiesław Jelonek:

Universal Portrait
[1999] 

kô, öntött sárgaréz /
stone, cast brass

[40x22 cm]
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és Mûvészeti Központ) igazgatójának, valamint az
akkori Rádió Koncertügynökség részérôl, Bronisław
Kowalewskinek a támogatását. A folytatás a Viseg rá di
Találkozások keretén belül mind a mai napig tart, a
magyarországi cseh és szlovákiai diplomáciai kép vi -
seletnek (illetve a budapesti és a prágai Lengyel In té -
zetnek) köszönhetôen. Mindemellett szeretném még
kiemelni a sorozat megvalósításában a Varsói Ma gyar
Kulturális Intézet, a Magyar Képzômûvészek és Ipar-
mûvészek Szövetsége (MKISZ), az Uherské Hra diš -
tě-i Slovácké muzeum (Szlovák Múzeum), valamint a
körmöcbányai Múzeum mincí a medailí (Pénzérmék
és Érmék Múzeuma) szerepét. A 15 év alatt 13 kiállí tás
megrendezésére került sor. Minden tárlaton két mû -
vész, maximum 25-25 munkával képviselte az adott
visegrádi országot. (Ezalól csak az elsô, szemle jel le -

gû bemutató jelentett kivételt.) Mindent egybevetve
a 15 év alatt közel 90 alkotó mintegy 2500 mûvét te -
kinthette meg a közönség. A csodálatos mûegyüt tes -
rôl tetszetôs katalógust jelentetett meg a Wrocławi
Kulturális és Mûvészeti Központ. Természetesen a
wrocławi premier után a kiállítások többségét Buda -
pesten, Uherské Hradištěben és Körmöcbányán is
meg lehetett tekinteni. MIROSŁAW RATAJCZAK

mûvészeti író
Fordította: Trojan Márta

(A Duna, Moldva, Visztula mentérôl – Éremmûvészek
és mûveik. A Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek
Szövetsége Galériája, Budapest, 2016. február 5–29.)

A kiállításmegnyitón elhangzott beszéd szerkesztett változata.

K I Á L L Í T Á S 2 016 / 4 2 8 . o l d a l

Józef Wąsacz:
Mementos
(Emlékmûvek) 
– részlet a sorozatból / 
Józef Wąsacz:
Mementos 
(part of the cycle)
2004–2015 között,
öntött bronz, fa /
between 2004–2015,
cast bronze, timberFo
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