
� Ézsiás István szobrászmûvész munkáit mu -
tatják be Veszprémben a Mûvészetek Há -
za – Várgalériában, a Dubniczay-palotá ban
2018. szeptember 22-tôl november 11-ig.
(Vár utca 29.)

� Légbôl kapott fotográfiák címmel ren dez -
tek tárlatot Dobóczky Zsolt munkáiból a
Millenniumi Kávéházban. A 2018. októ ber
3-án nyílt kiállítás november 10-én zárul.
(Szeged, Dugonics tér 12.)

� „fenn, magasan”címmel Tölg-Molnár Zol -
tán képzômûvész alkotásai láthatók 2018.
szeptember 21-tôl november 18-ig a Szent
István-bazilika lovagtermében. (Budapest
V. ker., Szent István tér 1.)

� A Pál utcai fiúk londoni tûzfalon – 2018. ok tó -
ber 3-án adták át az Old Gloucester Street en
található játszótér melletti tûzfal fest ményt,
melyet a Londoni Magyar Kultu rá lis Köz -
pont felkérésére készített a Szí nes Város
Csoport két tagja, mûvésznevén iam suzie
és Cokestd, street art alkotók. A Mol nár
Fe renc születésének 140. évfordulója al -
kal má  ból készült 50 négyzetméteres fest -
mény Csó nakost, Bokát és Nemecseket
áb rá zol ja.

� MORPH címmel három mûvész alkotásai
láthatók a Mûcsarnok tárlatán 2018. szep -
tember 21. és november 11. között. (Bu da -
pest XIV. ker., Dózsa György út 37.) A ké -
pen Szabó Tamás Metamorfózis XVIII.,
Mata Attila Hommage à Picasso és Kalmár
János Intervallum IV., Emelkedés címû mun -
kája.

� Elágazások címmel Csízy László kompu -
tergrafikus munkái láthatók 2018. szep tem -
ber 26. és november 17. között a Kispesti
Munkásotthon Mûvelôdési Ház Nagy Ba -
logh János Kiállítótermében. (Budapest
XIX. ker., Ady Endre út 57.)

� RevitArt címmel a Ceredi Nemzetközi
Kortárs Mûvésztelep mutatkozott be a Ró -
mai Magyar Akadémián. A 2018. szeptem -
ber 12. és november 10. között rendezett
tárlaton 25 mûvész közel 50 alkotása sze -
repel.

� Erô és harmónia Ferenczy Béni mûvészetében
címmel látható tárlat 2018. szeptember 23-
 tól november 18-ig a Kogart galériájában.
(Tihany, Kossuth Lajos u. 10.) A szobrász,
grafikus, éremmûvész munkáiból rajzok,

kisplasztikák, bronzszobrok szerepelnek a
kiállításon, melynek címe Ferenczy Béni
két korszakára, az izmos nôi aktok és a fia -
tal fiú alakok megmintázására utal.

� Vezeklések kora – Gaál József fából, bôr -
bôl és fémbôl készült alkotásait mutatja be
három termében a Mûcsarnok a szep tem -
ber 21-tôl november 11-ig látogatható tár -
laton. (Budapest XIV. ker., Dózsa György
út 37.)

� Szigorúan ellenôrzött nyomatok – A magyar
sokszorosított grafika 100 éve sorozat ke -
re tében 1946–1961 között készült alkotá -
sokat mutatnak be 2018. szeptember 21. és
november 24. között a Miskolci Galéria
fôépületében, a Rákóczi-házban. (Rákóczi
Ferenc u. 2.)

� A világ múmiái – A belvárosi Komplexben
(Budapest VI., Király u. 26.) a világ szá mos
múzeumától, egyetemétôl, tudományos
szervezetétôl és magángyûjteményekbôl
kölcsönzött ember- és állatmúmiákat és le -
leteket láthat az érdeklôdô a 2018. au gusz -
tus 16-án nyílt és december 31-én záruló
kiállításon.
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és egyedül helyes tervezett és csakis a rendelô ízlésé -
hez, szükségletéhez és viszonyaihoz alkalmazkodó bú -
torral – mely sivárságában óriási pusztítást vitt vég hez
úgy a rendelô ízlésében, mint szociális szempontból,
a munkást és kisiparost és rajzolót teljesen a keres ke -
dô karmaiba szolgáltatta ki, végeztetvén velök olyan
munkát, ami erkölcsileg a kényszermunkához hason -
lít, anyagilag a legminimálisabb bérekért – minô ség -
ben a leghitványabb munkákat termelve. 
Az ornamens, ahol van, geometrikus, rideg: tö meg -

gyártásra alkalmas. Amíg a szecesszió ornamens konst -
 rukcióval építette a tárgyait, addig ez az építés konst -
rukcióját vitte bele az ornamensbe és megölte azt. 
Ami föltétlenül hasznos volt: az az anyagszerüség

újraélesztése. Az anyagok primér szépségei öröktôl
fogva mágikus hatással voltak az emberre – ebben a
korban csupán csak visszaéltek vele. 
Az anyagnaturalizmus e mûvészetében az orna mens

szerepe csupán felületbetöltés (fiziológiai hatást kel -
tôen), ezért lesz az ornamens csak felületen maradó
festés vagy intarzia, ami az adottságokon nem változ -
tatott. Ahogy tetovált dísz nem ad új formát az em -
be ri karnak – úgy ennek a kornak az ornamense is
meg marad egész külön adottságnak: jól essék a szem -
nek, semmi egyéb. Az ornamens és a tárgy négy adott -
sága közt semmi kapcsolat nem volt; ez mutatja leg -
ôszintébben, hogy a teledekorált holmik is szegények
formában és teledekorálva sem fe jez ik ki az archi -
tek  tó nikus adottságokat (tartás, támaszkodás, lógás,
erô stb.). 
Van még ennek a két kornak egy érdekes, társadal -

mi körülményekbôl eredô összefüggése is, hogy mind
a kettô fôleg kiállításoknak és nem valódi szükségle -
teknek dolgozott. Mind a két periódus mûvészete ki -
állításokból indult hódító útjára és ami dekorativát,
színpadias artisztikumot – ott talán helyén valót – al -
kotott, bevitte azt a polgári lakásokba, a bérlakások
változó keretei közé és még lakálytalanabbakká, hi de -
 gebbekké tette ôket, egyszer már megkonstruált, ke -
mény szigorral fölépített rendet nem tudván tágít ha -
tóvá tenni az új szenzációk, egy folyton fejlôdô egyé -
ni élet új emlékei számára. A készen rendelt lakás te -
tôtôl talpig új, és semmi nem hiányzik – csak nincs
benne egy fejlôdô család élete és históriája. 

Minden mûvészetben megvolt a megadott , az ösz -
sze forrasztásra váró elemek és a forma közti duali -
tás. Ami adott, az „magától adódik” – az még nem a
mû vészi tevékenység tartalma. A mûvészetnek nem
ad nia kell ezeket az elemeket, hanem kifejeznie, áb -
rá zolnia. (Ahogy a festô nem adja a természetet, ha -
nem ábrázolja, velünk megérezteti ez összefüggést, és
ahogy nem mûvészet az egymás mellé rakott szinek
és vonalak, mik közt nincs összefüggés, forma, úgy
az architektúrában is.) 
Ezért erôs a hitem, ahogy az ornamensnaturaliz -

mu sos, máshol túlságosan csak konstrukciós, anyag -
szerû középkori mûvészet után megszületett a, nem a
véletlent és naturalisztikus vonatkozásokat hangsú -
lyozó, de stilizáló, klasszikus mûvészet: formákban
gazdag kora i  reneszánsz ,* – úgy fog megérkezni
a mi várva-várt és sokszor megjövendölt reneszán -
szunk is: a megformálás nyugodt, nemes mûvészete. 
Talán van valami hasonlóság e fejlôdési folyamat és

az egyén fejlôdése között. A gyerek és a korai nép -
mû vészet szecessziós kész elemeket vesz át a termé -
szetbôl és velök funkciókat végeztet (az oroszlán tart,
a madár szájából lámpa lóg, kígyó mint kilincs stb.),
az ifjuember a konstrukció rajongója, mindent szer -
keszteni akar és mer, a férfi az erô és nyugalom for -
maalkotó bölcse. 
A legmagasabb formaalkotás az architektúrában a

tér megoldása. A szoba mennyezetével, falaival, bú -
toraival egy egységes térhatás élô formája kell hogy
legyen. Interiôr, mely meleg, világos, ôszinte, mely
az idôk folyamán leegyszerüsödött külsônkhöz ala -
kuljon és el ne nyomjon bennünket (a rokokó bútor
nem nyomta el a rokokó embert, mert az még gaz da -
gabb volt ruhában és cicomás lélekben és manier ban). 
A térmegoldás e szempontjából újra átnézvén az

idáig emelkedô fejlôdést, céltudatosságot, az elôre -
haladáshoz szükséges biztosságot, feladataink és erô -
ink mérlegelése alapján pedig valami eddig hiányzó
nagy erkölcs i  báz i s t kapunk. Ilyen alapon képze -
lem egy erre alkalmas korban az életmunkák egysé -
ges ki alakulását, és ezekbôl az életmunkákból magát a
nagy törzsökû folytonosan élô mûvészetet. 

* Egyiptom, asszír után a görög: Ez az örök folyam.
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� Bucsi Réka animációja, a Solar Walk el -
nyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs
Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fôdí -
ját, a Nelvana Grand Prize-t, s ezzel kva li -
fikálta alkotását a 2019-es Oscar-díjra esé -
lyes filmek közé. A fesztiválra 84 or szág ból
közel 2500 nevezés érkezett, közülük 110
alkotás versengett a díjakért.

� Véssey Gábor festônûvésznek Festmé nyek,
szobrok 1990–2018 címmel látható kiállí -
tása 2018. október 1. és november 18. kö -
zött a Pesti Vigadóban. (Budapest V. ker.,
Vigadó tér 2.)

� Megnyílt a Budai Vigadó – 2018. október
5-én sajtóbejáráson mutatták be a 7,5 mil -
liárd forintért felújított épületet, mely a
több évtizedes intenzív használatban le -
romlott, s a korábban kihasználatlan óriási
pinceszint és a hatalmas, beépítetlen tetô -
tér is új funkciót kapott. Az újjávarázsolt
épületben méltó helyre került a Hagyo má -
nyok Háza, a Magyar Állami Népi Együt -
tes, a Lajtha László Folklórdoku mentá ci ós
Könyvtár és Archívum, valamint a Nép mû -
vészeti Módszertani Mûhely is. Változatos
programokkal, elôadásokkal és kiállítá sok -
kal várja a közönséget a Budapest I. kerü let,
Corvin tér 8. szám alatt található épület.

� Dizájn és ellenállás – jelszó: designre zisz ten cia
– A 2018-as Debreceni Nemzetközi Mû -
vész telep koncepciója alapján készült mû -
vekbôl nyílik kiállítás november 10-én a
debreceni Modern és Kortárs Mûvészeti
Központban, a MODEM-ben (Baltazár
Dezsô tér 1.), ahol a tárlathoz kapcso ló dó   -
an november 24-én országos konferenciát
is rendeznek. A 2019. január 27-ig látható
tárlat jelszavában, a designrezisztenciában
egyszerre van jelen a design mint a rezisz -
tencia, az ellenállás eszköze, és a rezisz ten -
cia mint ellenállás a design mindenha tósá -
gával szemben

� Három kismonográfia – 2009 óta évente 3-
5 kétnyelvû (angol, magyar) kismono grá -
fiát jelentet meg a Hungart Egyesület. A
Millenárison (Budapest II. ker., Kis Rókus
utca 16–20.) 2018. október 12-én mutatták
be idei három kiadványukat, a Drozsnyik
István képzômûvész, Olajos György grafi -
kus és Rényi Krisztina grafikus munkás sá -
gát ismertetô köteteket.

� Képpé vált kísérlet. Innovatív képzômû vé -
szeti tendenciák 1945-tôl napjainkig – Grü -
ner György gyûjteménye címû tárlatát
2018. december 9-ig meghosszabbította a
Vasarely Múzeum. (Budapest III. ker., Szent -
lélek tér 6.) A képen Keserü Ilona mûvei.
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