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Ünneplünk. A századik Artmagazin készül el pár hét múlva, 
ez a különszám azt vezeti fel, arra hangol, amiatt eleveníti 
fel, mennyi jó volt már eddig.
Nyár óta válogatunk, keresgélünk, egyenként szedjük le 
az Art magazin-könyvtár polcairól a korábbi lapszámokat, 
lapozzuk végig és jelöljük a legkedvesebb oldalakat. Pör-
getjük az online archívum keresőjét, osztjuk meg a linkeket. 
Sok van, ami jó, kifejezetten szerettük, irtó érdekes, emlé-
kezetes, nagyon emberi. Ezeknek töredéke fér be. Jön  
a mindenkori tehetség kutatók zsűrielnöké nek sóhaja; 
nehéz dolgunk van, ha választani kell.
Amit a következő oldalakon olvasnak, csupa kedvenc – itt 
debütált, itt derült ki, évek óta bennünk él a hangulata, 
a látványa, váratlan, szellemes, olyan személyes gondo-
lat, amit jó, ha újra és újra elolvasunk vagy fontos, hogy  
emlékezzünk rá.
Szuper egyben látni őket. Annyi év, annyi oldal és annyi  
kontinens választaná szét őket, de most mégis egymás 
mellé kerülhettek.
Nekünk ünnep a száz. Gondoltam, körülnézek a magyar 
nótakincsben, mikre mulathatunk, ahol mindenki ünnepel, 
árad az öröm és a 100 is megjelenik.

Száz szál gyertyát, száz itce bort ide az asztalra, 
Utána a legszebb kislányt, egymás után sorba, 
Kérje meg a szolga bírót, a vármegye ispánját, 
Ha nem hozzák rájuk döntöm,  
ezt a ragyás csárdát.

Jó, nem kell mindennek egyből sikerülnie, keresek tovább.

Száz forintnak ötven a fele.
Egye meg a fészkes fekete fene.

Ezt mondjuk a lapkiadásban megtanulja az ember.

Száz szál piros rózsát küldöttem tenéked.
Hallgasd meg, hogy milyen szép mesét mesélnek.
Hogyha meghallgattad, küldj vissza egy szálat,
S ha nem szeretsz, akkor dobd el mind a százat.

Keresek akkor másfelé. Találtam Elvis Presley-, Bob Marley-, 
Cher-, Frank Sinatra-számokat a százzal, a bulinkon inkább 
ezek szólnak majd.

Addig is, most pezsgőt mindenkinek, kikészítettük a torta 
mellé Magyarósi Évával.

Köszönjük a hirdetőinknek, támogatóinknak, hogy bíznak 
és hisznek bennünk. Hogy nyitottak az ötleteinkre és velük 
együtt tudjuk megvalósítani azokat. Köszönjük a múzeu-
moknak, galériáknak, akik  kel évek óta együtt dolgozunk.
Köszönjük megbízható partnereinknek, hogy általuk is 
így néz ki a magazin nyomtatott és online verziója. Külön 
köszönjük, hogy a lap oldalain küldik jókívánságaikat. Akkor 
hát jöjjön a koccintás, csin-csin, jó szórakozást a laphoz!

Winkler Nóra
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Áldásos gúnyrajzok 

Elsőként hoztuk le a múlt század 
eleji karikatúrákat, melyek segítettek 
lappangó festményeket azonosítani, 

például a Nyolcak csoport  
kiállításai esetében.

„Ez utóbbi elem jelenik meg azon a szenzációs 
karikatúrán is, amelyet a Fidibusz címlapon 
közölt az 1911-es Nyolcak-kiállítással kapcso-
latban. Itt a tárlatlátogatók nem pusztán staffázs 
alakjai a karikatúrának. Az alakok a képeken 
látható pózokat imitálják, és őrült táncuk azt 
sugallja, hogy a kiállítás megtekintése az elme-
állapotra veszélyes.”

Kovács Bernadett: Képek a „nevetőkabinet”-ből, avagy 
a Nyolcak festészete a karikatúrák tükrében, 2006/2

   

Nálunk startolt a kisegér  
nagy karrierje

Egy apa leül Stuart Little rajzfilmet nézni, hogy lekösse kislányát 
a karácsonyi várakozásban, elkerekedik a szeme, majd sok száz 
telefon és sok ezer kilométer utazás eredményeképpen a mese 
vége egy igazi Berény Róbert-kép lesz. A hajmeresztő, fordulatos, 
azóta a kánonba épült történetet olvasóink a főhőstől első kézből, 

„élő egyenesben” ismerhették meg. 

Barki Gergely: A kutatás és a véletlenek, Személyes hangvételű  
„megtalálás-élmény”– beszámoló, 2009/3

   

WANTED, WANTED! 

Nálunk indult a rovat, a későbbi sikeres WANTED kiállítások  
őse és előképe. Az ötletért köszönet Barki Gergelynek!
A nagy jubileumi Nyolcak-kiállítás előtt megszerveztük, hogy  
a Kieselbach és a Virág Judit Galériában egy időben nyíljon 
WANTED-kiállítás, amin láthatóak azok a képek, amelyek-
nek tudunk a létezéséről, de lelőhelyük ismeretlen: lappan-
ganak. Ekkor szerveztük meg, hogy a Virág Judit Galériában  
az Auer Vonósnégyes bemutassa Berény addig ismeretlen  
Berlini vonósnégyesét. Az egyik keresett kép, amiről akkor mind-
össze egy régi fekete- fehér fotó állt rendelkezésre, Tihanyi Lajos 
Pont St Michel című festménye volt. Az azóta megkerült kép 
2016 decemberében 170 millió forintos leütési árával új rekordot  
állított be a Kieselbach Galéria aukcióján.

Barki Gergely: WANTED, 2005/1

   

Egy különös lakás titkai

A szenzációszámba menő autodidakta 
zseni, Henry Darger történetét Halász 

Péter írta meg nekünk, közvetlenül 
a hagyaték jelentőségéről szóló 

dokumentumfilm világpremierje után. 

„Chicago, 1972. Henry Dargert, a nyugdíjas 
kórházi takarítót elfekvőbe szállítják – már 
nem képes felbotorkálni bérlakásába, ahol hat-
van éven keresztül lakott, megszakítás nélkül.  
Az idős embert a környéken mindenki csak 
látásból ismeri, amint szemeteskukákban tur-
kál, újságok és magazinok után kutat. Köszön,  
de nem beszélget. Naponta többször elsánti-
kál a templomba, egy étkezdében megebédel,  
és aztán haza. Az elfekvőkórházban rövide-
sen meghal. Testét jelöletlen sírba helyezik.  
A bérlakást ki kell üríteni. És itt kezdődik  
Henry Darger karrierje. A munkások üzennek  
a tulajdonosnak, hogy különös dolgokat találtak  
a lakásban, és vessen egy pillantást a holmik - 
ra, mielőtt kidobják őket a szemétbe. Nathan  
Lerner, a lakás tulajdonosa, Moholy-Nagy intézete,  
a New Bauhaus munkatársa a helyszínre siet.”

Halász Péter: Henry Darger (1892–1973), 2005/2

Tihanyi Lajos: Pont Saint-Michel, 1908,  
olaj, vászon, 53,5 x 65 cm

 A Kieselbach Galéria és Aukciósház jóvoltából

Balra: Raffaello Santi: Ifjú képmása  
(Ippolito d'Este?), 1502–1505 körül, 
fatábla, olaj, 54 × 39 cm, Budapest 

Szépművészeti Múzeum
© Szépművészeti Múzeum

Illusztrációk Henry Darger A Vivien lányok története, avagy a gyerekrabszolga-lázadás  
következtében dúló, Gladeco–Angelénia háború viharáról a Képzelt Birodalomban című  

15 ezer oldalas regényéből  
© AFAM

A 33. számunk címlapján Berény Róbert Alvó nő fekete vázával 
című festményének részletei a Stuart Little című film 

képkockáival keverednek

Jobbra: A 8-ak és az ő közönségük
Forrás: A 8-ak tárlata, Fidibusz, 1911. május 5. 1. o.  

(színes festményrekonstrukciókkal kiegészítve) 

© Artmagazin

   

A budapesti ifjú

Lehet, hogy a Szépművészeti Múzeum leghíresebb képének  
modellje nem más, mint Beatrix királyné unokaöccse, a hétéves 

korában bíborossá kinevezett Ippolito d'Este? 

„A Bembo-teóriát tehát a szakirodalom már évtizedekkel ezelőtt ad acta 
helyezte, ám helyébe egészen mostanáig nem tudott jobb megoldást állítani.  
A múltkoriban azonban Alessandro Ballarin, a páduai egyetem professzora olyan új 
elmélettel állt elő, amely nekünk magyaroknak szívet melengető is, hiszen a hazai 
művelődéstörténet számottevő szereplőjéről van szó...”

Vécsey Axel: Raffaello budapesti ifjúja: Ippolito d’Este képmása?, 2012/6
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Varrólányok

Az eltűnt varrólányok esete.  
Nyomozás Lakner László képe után

Fordulatos festménysors Kelet-Közép-Európá-
ból, amiben szerepet játszik a szigorú műítész 
Aradi Nóra, a nemkülönben elégedetlen Erdély 
Miklós és Csernus Tibor, egy véletlenül erre 
járó olasz biológus házaspár, az autóstoppos 
Szentjóby Tamás és a Hitler beszédét rádión 
hallgató varrónők. Történelmi igazságtétel egy 
római magángyűjteményből előkerült korai 
Lakner-festménynek. 

Haldokló színpadi főhős? Szerelmesek  
drámája? Hiába. Színházi sorozatunkban 

csakis díszletekre figyelünk, pompás képző -
művészeti kapcsolódásokat fejtünk fel. 

Örkény Színház, Elfriede Jelinek Nóra verziója. 
Ambrus Mária díszlete váratlan: a Magyar Rádió 
14-es stúdiójának tökéletes rekonstrukciója, min-
den ugyanúgy néz ki a bemondófülkétől a lépcső-
sorig, mint a Szende László féle 1951-es, megma-
radt eredetiben. Az egykor kultikus rádiósorozat, 
a Szabó család felvételei épp e stúdió falai között 
zajlottak. A család, amely a hatvanas évek szinte 
minden típusát felvonultatta, és csiklandós volt, 
ha olyan fotó jelent meg az újságban, mintha tény-
leg rokonok lennének. Felnőtt úgy egy generáció, 
hogy mintanagymamája Gobbi Hilda volt. Icu, 
Irén és a szintén textilgyárban dolgozó Angéla 
ugyanazokkal a nőiszerep-gondokkal küzdöt-
tek, mint a darabban Nóra. És ami e két szöve-
get összeköti, hogy Benedek Mari jelmezei pont  
a hivatkozott Lakner-képet idézik.

Fehér Dávid: Lost and found: Az eltűnt varrólányok 
esete – nyomozás Lakner László képe után, 2010/5
Topor Tünde-Buzogány Anna: Elfriede Jelinek:  
Mi történt, miután Nóra elhagyta a férjét, avagy  
a társaságok támaszai, 2012/1

   

Orion Divatshow 

Bárdy Margit, a legendás tévésorozat 
díszlet és jelmeztervezője

Igazán sikeres volt az Orion űrhajó – benne 
McLane kapitány és Tamara – földi pályafu-
tása. Az 1965-ben készült, hétrészes német tévé-
sorozaton több generáció nevelkedett, Magyar-
országon is vetítették, és ma már klasszikusnak 
számít a tudományos-fantasztikus filmek vilá-
gában. A harmadik évezredben játszódó soro-
zat sikere nemcsak a földönkívüli lényekkel 
folytatott küzdelemnek és egyéb lebilincselő 
kalandoknak volt köszönhető, hanem legalább 
annyira a film látványvilágának, az akkoriban 
még szokatlan trükköknek, a fantasztikus díszle-
teknek, illetve a színészek futurista megjelenésé-
nek. Kevesen tudják, hogy az Orionon uralkodó 
divat kreátora a Münchenben élő magyar Bárdy 
Margit volt. Nevéhez több mint kétszáz szín-
házi és filmprodukció jelmez- és díszlet tervei 
fűződnek: köztük olyan kuriózumok, mint  
a sokoldalú Bauhaus-művész, Oskar Schlemmer 
Triadikus balettjének rekonstrukciója.

Kovács Ágnes: Felszállt az ORION… Bárdy Margit 
díszlet- és jelmeztervei, 2006/1

Jobbra: Lakner László: Varrólányok Hitler beszédét hallgatják,  
1960, olaj, vászon, 70 x 100 cm, Roberto Tosi gyűjteménye,  

Szépművészeti Múzeum (hosszú távú letét)
© Szépművészeti Múzeum Fotó: Szesztay Csanád

Ambrus Mária díszlete az Örkény Színház Elfriede 
Jelinek Mi történt, miután Nóra elhagyta a férjét, 
avagy a társaságok támaszai című darabjában

© Fotó: Éder Vera

Részletek az 1965-ös Orion űrhajó  
című sorozatból

a 10 éves MúzeumCafé köszönti az Artmagazin 100. számát  

Aranyalma – részlet a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának díszítőfestéséből (Szesztay Csanád felvétele)

MC-100artmagazin_214x277-2.indd   1 2017. 09. 26.   5:38
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Primaticcio,
négy francia  
király kedvence  
a második

„Diana különösen fontos figurája lesz hamaro-
san mindenféle dekorációnak, szoborcsoportnak, 
kárpitnak, de akár lovagi öltözetnek is, hiszen  
I. Ferenc fia, a későbbi II. Henrik beleszeret az 
udvar – nála éppen huszonegy évvel idősebb – 
legszebb asszonyába, Diane de Poitiers-be, s ettől 
kezdve főként dianás megrendeléseket kell telje-
síteniük az udvari művészeknek. Primaticcio már 
1540-től a király első festője, az udvari megrende-
lések koordinálója, aki egészen 1570-ben bekö-
vetkezett haláláig tölti be ezt a tisztet, négy fran-
cia királyt is szolgálva, s megteremtve a francia 
művészet egyik csúcspontjának és a manierizmus 
kifinomult ágának tartott fontainebleau-i iskolát.”

Topor Tünde: Primaticcio. Egy festő a francia kirá-
lyok udvarában, 2005/1

Mondrian-ruha 
a harmadik
Szerkesztőségünk minden nője rajong ezért  
az Yves Saint Laurent tervezte Mondrian-ruháért, 
és a lapszám eredményei alapján, nem vagyunk 
ezzel egyedül.

Somosi Rita: Kortárs 
a kirakatban 

– Luxusmárkák és 
a kortárs művészeti
csodafegyver,
2010/3

Madonna viszi a pálmát
Minden idők leggyorsabban elfogyott lapszámát 
Madonna tánca vezette fel. 

Legújabb találmánya a Confessions turné, amelyben a kon-
cert mint olyan műfaját emelte eddig ismeretlen dimenzió ba. 
Hieronymus Bosch festményei és Goethe Faust 2-je lehetne az 
előképe annak a Gesamtkunstwerknek, ami a Confessionsben 
megvalósul. Komplex filozofikus mű, illetve expresszió. Lát-
hattunk már Bowie-koncertet, sőt Pink Floydot is, és számos 
olyan színházi előadást, amelyben szabadjára engedték az összes 
elképzelhető vizuális hatást, a Confessions azonban merőben  
más műfajt hoz létre. Madonna ezúttal azt találta ki, hogy az 

„effekteket” az ámulatkeltés helyett konkrét gondolatok kifeje-
zésének szolgálatába is állíthatja. Az eredmény egy vadítóan  
és mámorítóan felszabadító trip.

Jósvai Péter: Madonna a művész, mindenki múzsája, 2007/1

CÍMLAP-ŐRÜLET
99 alkalommal helyeztük el a cseresznyét a koktél tetején, avagy fújtunk habot  

a tortára, mert címlapot tervezni, a képhez színt választani ilyesfajta élvezet.  
Mi mindegyiket szeretjük, volt köztük pár, amelyik különleges siker lett. A dobogósok. 
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A Kieselbach Galéria új kötete a '80-as évek magyar undergroundjának
– újrafelfedezésre megérett – világát dolgozza fel, két hihetetlenül

gazdag, párhuzamos plakátgyûjtemény forrásanyagán keresztül. 
Bp. Szabó György és Szônyei Tamás enciklopédikus teljességû 

kollekciói megôrizték a new wave zenei színtér minden regiszterének
vizuális lenyomatát, a legendás kultzenekarok (Európa Kiadó, 

Bizottság, VHK stb.) plakátjaitól a mára szinte teljesen elfeledett
bandákig. Cikázó new wave villámok, éles színkontrasztok, kiégett
fotók, pszichedelikus lüktetés, enervált intellektus, pusztító 

szóviccek, szürreális humor, punk slendriánság, hétköznapi 
rendszertagadás, gótikus cizelláltság és vonalzóval kiszerkesztett
indusztriális élek. „Ez már nem rock-and-roll – pokoli aranykor” –
hadarta a mikrofonba Müller Péter megállíthatatlan lendülettel. 

A több mint ezer plakátot bemutató albumot tanulmányok, fényképek,
visszaemlékezések, egy CD-válogatás és a gondos képmagyarázatok 

teszik átélhetôvé, az utolsó magyar underground, 
a pokoli aranykor hiánypótló feldolgozásává.

Bizottság

Európa Kiadó

Kontroll Csoport

Neurotic

Sziámi

Trabant

Tudósok

URH

Vágtázó Halott Kémek

2. Mûsor

Art Deco

Balkan Tourist

Bp. Service

CPg

Csokonai Vitéz M¡hely

ETA

Happy Dead Band

Hús

Kampec Dolores

Lacht El Bahhtar

Lois Ballast

Matuska Silver Sound

Modern Akrobatika

Orkesztra Luna

Sexepil

Konnektor Rt.

Ági és Fiúk

Poko
liarany
kor

gyûjteményeibôl

Bp. Szabó György és Szônyei Tamás

New wave koncertplakátok a ’80-as évekbôl

K I E S E L B A C H

POKOLI ARANYKOR
CD melléklet

1. URH: Ismeretlen katona (Van-e élet
a földön, 1990, Bahia), zene: Menyhárt
Jenô, szöveg: Müller Péter, 6:19 
| 2. Európa Kiadó: Mocskos idôk 
(És mindig csak képeket, 1994, Bahia),
zene: Európa Kiadó, szöveg: Menyhárt
Jenô, 5:19 | 3. Batu Kármen: Nem va-
gyok halott (Max Mara & Lili Luna,
1994, Bahia), zene: Batu Kármen, szö-
veg: feLugossy László, 5:22 | 4. Tra-
bant: Ragaszthatatlan szív (Eszkimó
asszony fázik, 1981, Hungaroton), zene:
Víg Mihály, szöveg: Vetô János, 2:41 
| 5. Sziámi: Mi már leszoktunk róla
(Moziklip, 1987, Hungaroton), zene:
Farkas Zoltán, szöveg: Müller Péter,
3:38 | 6. Bizottság: Milarepaverzió
(Jégkrémbalett, 1984, Hungaroton),
zene: Wahorn András, szöveg: feLugossy
László, 5:59 | 7. Balaton: Levert vagy
(Balaton II., 1994, Bahia), zene: Hu-
nyadi Károly, szöveg: Víg Mihály, 2:35
| 8. Tudósok: Apa kocsit hajt (Ne 
aggyad az agyad, 1993, Bahia), zene:
Bada Dada, szöveg: Bada Dada, 3:10 
| 9. Bp. Service: Hangtérképet nyomnak 
a gépek (Noise, 1993, Bahia), zene: 
Bp. Service, szöveg: Bp. Szabó György,
6:31 | 10. Lacht El Bahhtar: Halhatat-
lan (Lacht El Bahhtar, 1990, WeAst-
CMC), zene: Lacht El Bahhtar, szöveg:
Szabó Gergely, 5:13 | 11. Laca, Jony,
Koko, Wahorn: Edd meg a fényt (Edd
meg a fényt, 1993, Bad Quality Records
/ Bahia), zene: Rex Wahorn András,
Kukta Erzsébet (Koko), Szulovszky 
István (Jony), szöveg: feLugossy
László (Laca), 5:28 | 12. Kontroll
Csoport: Kicsinek látszol innen (Ezer-
kilencszáznyolcvanhárom, 1993, Bahia), 
zene: Kontroll Csoport, szöveg: Müller
Péter, 4:08 | 13. Csokonai Vitéz
Mûhely: Joy (Ural Beat, 1988, 1G 
Records), zene: Soós Tamás, szöveg:
Soós Tamás, 3:03 | 14. 2. Mûsor: Alain
Delon (2. Mûsor, 1992, Bahia), zene: 
2. Mûsor, szöveg: 2. Mûsor, 4:11 
| 15. Vágtázó Halottkémek: Halló min-
denség (Világösztön kiugrasztása,
1990, Sonic Boom), zene: Vágtázó 
Halott Kémek, szöveg: Grandpierre 
Attila, 4:09 | 16. Neurotic: Adj gázt,
(Rock Térítô, 1987, Mozgókép Innová-
ciós Társulás), zene: Neurotic, 
szöveg: Pajor Tamás, 3:04

Szerkesztés: Kukta Erzsébet (Kokó)
Masztering: Kirschner Péter /
Studio Lily, 2017
Kiadó: Kieselbach Galéria 
Kereskedelmi Kft.
2017
ISRC HU-AM7-17
BIEM-ARTISJUS
Minden jog fenntartva!

BP. SZABÓ GYÖRGY 
(1953, Budapest), plakátgyûjtô,
grafikus, zenész, képzômûvész. 
A Magyar Iparmûvészeti Fôiskolán
végzett 1982-ben, utána alkalma-
zott grafikusként dolgozott, több
kísérleti zajzene formációban is
zenélt (Strand, Electric Petting),
majd megalapította saját zene -
karát Bp. Service néven. 1981-tôl
a ‘90-es évek elejéig gyûjtötte
az underground zenei színtér
plakátjait. 1996–2015 között
Kaliforniában élt, grafikusként
dolgozott. 2015-ben költözött
vissza Budapestre, azóta
képzômûvészként tevékenykedik.

SZÔNYEI TAMÁS 
(1957, Budapest), plakátgyûjtô, 
ma levéltáros, korábban újságíró,
az állambiztonság és a kulturális
élet kapcsolatát feldolgozó 
írások szerzôje. Kötetei: Az új
hullám évtizede 1 és 2 (1989;
1992); Nyilván tartottak – Titkos 
szolgák a magyar rock körül
1960–1990 (2005); Titkos írás –
Állambiztonsági szolgálat és 
irodalmi élet 1956–1990 (2012).
1978-tól kezdve gyûjti az under-
ground zenei színtér plakátjait,
majd szórólapjait. Budapesten él. 
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Helyek, ahol 
emléktáblának 
kellene állnia
1937-től Pismányban, a Haluskai tanyán töltötték a nyarakat, 
ahová Szántó Piroska vitte őket. A kétszobás, verandás házat, 
gazdasági épületekkel az akkor még beépítetlen Pismány-hegy 
felső részén, jókora területen egy bajóti asszony, Boriska néni 
bérelte, és a fiatal, bohém művészek iránti szimpátiájának 
köszönhetően a tanya alkalmi művészteleppé vált. 
Boriska néni bújtatta később Bajóton 1944 júniusától Szántó 
Piroskát, a mozgásművész Nagy Etel – Kassák 1939-ben elhunyt 
nevelt lánya, Vas István első felesége – papírjaival. A Haluskai 
tanya „pillanatok alatt mindannyiunk otthona lett évekre, Vajdá-
 ék, Bálint Endre, Törzs Éva, Cserepes István, Juhász Pál, Fekete 
Béláék – ott laktunk, padláson, verandán, gyümölcsszárítóban, 
kecskeólban, még a szobában is, fillérekért…” – írja Szántó 
Piroska Pályám emlékezete című írásában 1976-ban. 

Gréczi Emőke: A Rottenbiller, 2014/1

Művészinterjúk 
„Az oviban sosem tudtam aludni, ezért, hogy szem előtt legyek, az óvó néni asztala 
mellé állították az ágyamat, és onnan figyeltem, hogy az óvó néni nagyon szenved 
valami munkával. Cilindereket kellett készítenie valami ünnepségre fotó karton  ból, 
de nem ugrott be neki, hogyan kell hozzáilleszteni a cilinder tetejét és a karimát  
a hengeres részhez. A takaró alól sasolva ajánlkoztam rögtön, hogy segítek, és 
elmagyaráztam neki, hogy körkörösen be kell vagdosni, behajtani, aláragasz-
tani, aztán ugyanezt alulról visszafelé a peremmel és kész. Attól fogva mindig  
segíthettem alvás helyett.”

Topor Tünde: Interjú Braun Andrással, 2015/9

Történetek 
a hazai 
műkereskedelem 
hőskorából 
Egész más világ kezdődött el akkor.
Felbukkantak azok az ügyvédek, orvosok, 
külkeresek, akik viszonylag jól éltek, már 
megvolt a lakásuk, a kocsijuk, a gyerekük, és 
lassan elkezdtek foglalkozni a művészettel. 
Először grafikákat vettek, aztán festménye-
ket. Ne felejtsük el, ez olyan kor volt, ami-
kor Kodály-módszerrel tanultuk a zenét, és  
a képzőművészet is még kötelező tantárgy 
volt az iskolákban. Olyan világlátott emberek 
jelentek meg a galériában, mint mondjuk az  
a zongoraművész, aki külföldre járt fellépni, 
látta az ottani múzeumok anyagát, és amikor 
hazajött, azt mondta nálunk egy képre: jé, ez 
olyan, mint a Chagall… És az évek során sok 
külföldi vásárlót is szereztünk, köztük pro-
minens személyiségeket is: bejött a galériába 
Diana hercegnő, az olasz miniszterelnök, de 
Sir George Solti is vásárolt nálunk. (…) Volt 
olyan vevőnk, aki azt mondta, azért veszi meg 
Csók egy francia tengerparti jelenetét rózsaszín 
ruhás nőkkel, mert rózsaszín a márványpadlója. 
Utána ez az ember elkezdett komolyan érdek-
lődni Csók után, azután megvett nálunk egy 
Szinyeit, és manapság már híres gyűjtő. Hát 
most akkor nem mindegy, hogy miért került 
hozzá az az első fantasztikus festmény?

Martos Gábor: Interjú Szekeres Annával, 2010/2

  

A kép diktál:  
nem én 
nyomasztom  
le a képet,  
hanem ő 
dob fel 
engem.

Topor Tünde: Interjú Braun Andrással,
2015/9
  

Tematikus sorozatainkbólBest of Artmagazin

TEMATIKUS 
SOROZATAINKBÓL

Vajda Júlia: Önarckép, papír, pasztell,  
37 x 27 cm, magántulajdon

Braun András: Tesla, 2003, olaj, vászon 200 × 200 cm
© A művész jóvoltából

Giuseppe Antonio Lomuscio:  
Lady Diana, olaj, vászon

Forrás: Wikimedia Commons
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A festmények 
hamisításáról 
A hamisítás a szó szoros értelmében piacorien- 
  tált tevékenység. Művelői általában jó ütem-
érzékkel követik, sőt az sem ritka, hogy megelőzik 
az aukciók és a múzeumi kiállítások által indu-
kált aktuális divatokat. Jó szemmel emelnek ki  
a művészet történetéből irányzatokat, iskolá-
kat, neveket, s tálalják a potenciális vásárlók elé.  
A hamisító önkéntelenül dokumentálja saját 
korának ízlésvilágát, értékítéletét, reprezentálja 
a múlthoz való viszonyulás módosulásának  
történetét is...: 
Az általános igazság itt is érvényes: minden 
korszak olyan hamisítványt kap, amilyet meg-
érdemel. A műtárgygyűjtés hirtelen jött divatja,  
a még gyakorlatlan gyűjtők korlátozott tapasz-
talatai, valamint a világpiachoz viszonyítva 
még ma is alacsony árak általában nem serken-
tik a hamisítókat komolyabb erőfeszítésekre. 

„Kis pénz kis foci”, így a régi műveket megidéző 
kortárs hamisítványok felismerése az esetek 
többségében a szakértő szemnek nem jelente-
nek megoldhatatlan kihívást. Jóval nagyobb 
nehézségeket okoz a régi hamisítványok és  
a meghamisított, átalakított korabeli festmé-
nyek helyes attribuálása.
A meghamisítások számos különböző altí-
pusba sorolhatók, melyek többsége a kép-szignó 
viszony manipulálásán alapul.

1. Eredetileg jelzett festmény szignójának  
eltávolítása.
2. Eredetileg jelzetlen vagy eltávolított jelzésű 
festmény utólagos, önkényes szignálása.
3. Meglévő szignó átalakítása.
4. A mű átfestése, „felcsinosítása”, bizonyos,  
a kép értékét csökkentő motívumok eltüntetése, 
mások ráfestése.
5. Korabeli, régi másolatok manipulálása.
A fenti kategóriákat színesítheti, bonyolíthatja 
hamis feliratok elhelyezése a festményen, illetve 
hátoldalának vagy a vakkeretnek cédulákkal, 
utólagos feliratokkal való felékítése:
1. Hamis, megtévesztő ajánlás.
2. Hamis, utólagos datálás akár az eredeti 
szignó mellé. (Ha a festői életmű bizonyos  
szakasza értékesebb.)
3. Kiállítási etikettek, gyűjtői cédulák felragasz-
tása egy-egy alkotó nevének sugalmazása céljából.

Speciális eset, mikor a szignó eredeti, a kép 
ellenben nem. Ez a látszólag paradox helyzet 
nem ritka a magyar festészet történetében,  
a legismertebb példákat Iványi-Grünwald Béla 
életművében találhatjuk.

Molnos Péter: A festmények hamisításáról I. rész, 
2003/1

Ismeretlen életművek 
Peitler egyike az első Vaszary-tanítványoknak, és tagja annak az új szemléletű 
nemzedéknek, amelyről mesterük így nyilatkozik a Pesti Napló 1922-es karácso-
nyi számában: „A mai, új festőgeneráció, ebbe a kategóriába belefér, ha tetszik, 
minden izmus – sokkal tudatosabb, mint a régi. Ez a legjellemzőbb vonása, amely 
elválasztja az előtte járóktól. Az öregekben több volt az ösztön, a fiatalokban több 
az öntudat. Tudatosan törnek a cél felé s a modern ember minden problémáját 
nemcsak ismerik, hanem érzik, élik is.” (…) Mindeközben „érzi és éli a modern 
ember minden problémáját”: a főiskolai tanulmányokhoz anyagi támogatás kel-
lene apjától, aki viszont nem nézi jó szemmel sem pályaválasztását, sem az olyan 
eseteket, mint amikor fiát a Jardin mulató egyik artistanőjével találják félreért-
hetetlen helyzetben egy szállodai razzia során az igazoltató rendőrök... Anyagi 
problémáit nemsokára enyhíti, hogy Gadányi Jenő beajánlja tanárnak Dienes 
Valéria mozdulatművészeti iskolájába, ahol kosztümtant ad elő.
   
Topor Tünde: A Bauhaus helyett… – Ismeretlen életművek: Peitler István, 2006/3

Wanted &  
Lost and found
A Stuart Little, kisegérből került elő a ki-
lenc  ven éve eltűnt magyar festmény – írja 
az Index. Az Artmagazinban Barki Gergely 
az egész sztorit feltárta, 2009-ben. 

„Minden családban, ahol kisgyermekek van-
nak, a szülők igyekeznek titokban karácsony-
fát állítani, nálunk sincs ez másképp. Tavaly, 
közeledvén a szenteste, én is próbáltam kis-
lányaimat minél távolabb tartani az előké-
születektől, Annát a nagyapjához vittem, 
Lola pedig a szomszédban, feleségem nagy-
bátyjánál kapott ideiglenes ellátást. A terve-
zettnél korábban szólalt meg a telefon: Lola 
elindult hazafelé, mert már nagyon unatko-
zott. Ennek fele se tréfa, azonnal kirohantam 
a házból, és visszaszaladtam kislányommal  
a nagybácsihoz, mondván, valami fantaszti-
kusan érdekes film megy a tévében, amit azon-
nal látnia kell. Sebtiben gyermekeknek való 
filmet kerestem, ami hál’ istennek karácsony-
tájt nem is volt reménytelen. Az egyik csator-
nán a beszélő kisegér, Stuart Little története 
ment. Ölemben a kislányommal egy pillanat 
alatt szürreális világba kerültem. Nem pusztán 
azért, mert a filmben beszélő egeret adoptál 
a középosztálybeli, New Yorkban élő polgári 
család, hanem sokkal inkább azért, mert egy 
általam igen ismerősnek vélt festményre lettem 
figyelmes, mely a család nappalijának kandal-
lója felett függött. Egy olyan festményre, ame-
lyet fekete-fehér reprodukcióról már ismertem, 
s ahogy az újabb jelenetekben ismét felbuk-
kant, nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez 
egy Berény!”  

Barki Gergely: A kutatás és a véletlenek, Személyes 
hangvételű „megtalálás-élmény”–beszámoló, 2009/3

Plakátsztorik
A Mallász–Dallos páros eddig bemutatott,  
a harmincas évek elején készült munkáinak 
legjellemzőbb vonása a népiesség. Köztudott, 
hogy a funkcionalista modernizmus mellett 
a korszak másik fontos irányzata, az art deco 
számára a népművészet formakincse fontos 
forrásul szolgált. A dzsentri és a középosztály 
díszítőművészet iránti igényének jól megfelel-
tek a népies-dekoratív lakberendezési tárgyak, 
ezek közül is a leghíresebbek: Kozma Lajos 
népi barokk bútorai. Népművészeti motívu-
mok gyakran tűntek fel a korabeli alkalmazott 
grafika különböző területein is, a csomagoló-
papírtól a magazinokig vagy éppen a plaká-
tokig. A népies, gyöngyösbokrétás megoldá-
sok előtérbe kerülése mögött természetesen 
a Trianon utáni közhangulat állt, ez még  
a reklámszlogenekre is rányomta bélyegét: 

„Buris buzagyöngy: magyar veti, magyar veszi, 
magyar főzi, magyar eszi”. 

Katona Anikó: Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyar-
ország, Dallos Hanna és Mallász Gitta, 2013/7

   

Az általános igazság itt is 
érvényes: minden korszak 

olyan hamisítványt kap, 
amilyet megérdemel. 

Molnos Péter: A festmények hamisításáról I. rész, 2003/1
  

Peitler István: Afrikai út (borítóterv), papír, gouache, 
205 x 165 mm, magántulajdon

Berény Róbert: Alvó nő fekete vázával,  
1927–28, olaj, vászon, 64 x 87 cm

 A Virág Judit Galéria és Aukciósház jóvoltából

A Mallász–Dallos páros burist reklámozó plakátján a szlogen  
a harmincas évek legvégének nacionalista közhangulatát tükrözi

Forrás: OSZK, PKT. PKG.1939/334
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Velencei Biennálé
Minden második májusban csapatunk kon-
vojban indul Velence felé, hogy a Biennálé 
kiterjedt néznivalóiról feszes vagy olvado-
zó Artmagazin-ajánlókat írjunk. 

Lépcsők visznek a Fortuny terembe, az elsöté-
tített, hosszú szalonba, melynek egyik végén 
végre élőben is ott a nagy Kelly-kép, egy puha, 
invitáló kanapé fölött. Mindvégig érezni, hogy 
személyes térben vagyunk, lakható szobák-
ban és bútorok közt, amelyekre le is lehet ülni. 
Továbbá szabad és szubjektív társítások, idő-
ben és térben is távoli művek találkozásai közt.  
A falakon eredeti textiltapéták, a kiállításra 
idehozott és kifejezetten ide rendelt művek  
a Fortuny saját gyűjteményével vegyülnek. 
Lightboxok régi mesterekkel, 18. századi rajzok 
a huszadik század modernista törekvéseivel. Egy 
hosszú, régi faasztalon építészeti modellek és 
dísztárgynak ható konstrukciók váltakoznak, 
a sor végén egy szép nagy könyvszekrényhez 
érünk, bőrkötésű kiadások vastag gerincei-
vel, Dürer és Palladio antikvár értekezéseivel. 
Itt is vár egy kanapé, előtte üveglapos nagy 
dohányzó asztal, benne színes, kicsi kövek, üve-
gek, fafaragások, szabályos és játékos formák, 
ez Cristiano Bianchin Publikus csillagvizsgálója.  
A kanapé fölött drámaian megvilágítva egy teli-
vér ló, Borremans olajképén. Külön szobában 
vetítik, régi piros színházi székek előtt Hans 
Op de Beeck animációs filmjét, a Night Time-ot.

Winkler Nóra: A hála hangjai, 2015/4

Viviano Codazzi mellett a teret uraló Ellsworth Kelly Piros, Sárga, Kék III,  
1963, olaj, vászon 231 × 231 cm
Fondation Maeght, Saint Paul-de-Vence

Csontváry Kosztka Tivadar: Baalbek,  
1905–1906, olaj, vászon, 385 × 745 cm 

© JPM Csontváry Múzeum, Pécs

Guillermo Kahlo: Frida 
Kahlo, 1932. október 16.
Forrás: Wikimedia Commons

Duna-parti szoborséta
A művészet és technológia közti kapcsolatteremtés konstruk-
tivista szándéka, a munkások kulturális felemelése és az ember-
közeli művészet gondolata – ha nem is ennyire közvetlen eszkö-
zökkel – végighúzódik az ötvenes-hatvanas-hetvenes éveken is, 
végül leginkább már csak az ideológiai máz formájában. Duna- 
újváros azonban a visszaemlékezések szerint ebből a szem-
pontból kivételes példa volt, ahol időről időre valóban létrejött  
a vasgyári munkások és a művészek közti kölcsönhatás. Az óva-
tos közeledés odáig ment, hogy az egyik brigád névváltoztatási 
kérelmet nyújtott be: Galántai György nevét kívánták felvenni.

Mélyi József: Acélkor – Duna-parti szobrok 5. Folyóparti szobrok Duna-
újvárosban, Várnai Gyula fotóival, 2011/4

Merj élni! 
Meghalni bárki tud.
Frida Kahlo körkérdésünkre Fajgerné Dudás Andrea, Alexander 
Tinei, Chilf Mária, Moizer Zsuzsa, Szemethy Orsi, Barabás Zsófi, 
Magyarósi Éva és Tarr Hajnalka válaszoltak.

Winkler Nóra: Festmények, fájdalmak és a folytatás: mit mond Frida Kahlo 
a kortársaknak?, 2014/6

A Csontváry-kérdés
Mielőtt elmerültem volna a Baalbek színvilágában, azon töprengtem (sokadszorra, mivel annyira nehéz 
elképzelni), hogyan lehetséges a helyszínen elkészíteni egy ilyen monumentális méretű festményt? 
Közvetlen közelről nézegettem a legalsó sávokat, hátha találok a festékanyagban szennyeződésnyomot: 
port, növényi részecskéket, tollpihét vagy bármit, ami (mondjuk) egy fedett karavánszerájban készült 
festmény esetében bizonyosan belekerülne a nedves, napokig, akár egy hétig száradó anyagba. (Persze 
nem találtam.) De ha kevésbé nomád körülmények között, például Csontváry eredeti „látlatának” 
nézőpontjában álló Hotel Victoria valamely, használaton kívüli helyiségében készült a kép, szállítani 
akkor is kellett ezt a rendkívüli méretű, méregdrága vásznat. Festés után tehát bizonyosan hosszú 
hónapokat kellett várnia: fedett, huzat- és pormentes, de nem sötét helyen kellett tárolnia a képet, hogy  
a legvastagabb festékcsomók annyira átszáradjanak, hogy a vakrámáról levehető és egy megfelelő 
méretű hengerre feltekerhető legyen a vászon...

Losonczy István: Színút – A színkompozíció párhuzamai Csontváry Kosztka Tivadar és a Nyolcak festészetében 
(Keserü Ilona tiszteletére), 2012/3

Heritesz Gábor: Acél-mű, 1987
© Artmagazin © Fotó: Várnai Gyula

15 Tematikus sorozatainkból
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Boldogság felé (Halasi pannó), 1988, olaj, farost, 200 × 500 cm
Jelezve jobbra lent: Berki Viola. Kiskunhalas, Városháza, házasságkötő terem

© Fotó: Szűcs Károly

A Nádasdy utca, Zoltán utca sarkán álló ház burjánzó veteménnyé alakuló 
előkertje, Fritz Haeg Edible Estates projektjének budapesti állomásán

© Blood Mountain / Káré András, 2012

Állókép Pipilotti Rist Homo sapiens sapiens (2005)  
című videójából

Forrás: YouTube

A Rubenshuis rekonstruált kertje Antwerpenben 
Forrás: Wikimedia Commons

18 19 KertjeinkBest of Artmagazin

A kiskunhalasi Gyönyörök kertje

A kiskunhalasi Városháza házasságkötő termében 1988-ban adták át a Boldogság felé című pannót. 
A két méter magas és öt méter hosszú kép központjában Árgyélus királyfi és Tündér Ilona törté-
nete áll, amely számos 19. századi irodalmi feldolgozásban és több népmesei változatban is ismert. 
Berki Violánál a kép bal felső sarkában a halasi városháza és a református templom tornya látható, 
középen pedig egy hosszan ívelő fehér fal hullámzik végig. A falon innen az e világi, mindennapi 
boldogság szereplőit látjuk, a gáláns huszárfigurákat, parasztlegényeket és ünneplőbe öltözött 
parasztlányokat, majd kiskapu vezet a falon túl a mesebeli édenkertbe, ahol szoborcsoportok, cso-
bogó szökőkutak, intim társalgásba mélyedő párok, egzotikus madarak, dús lombú fák és színes 
virágok társaságában, aranyalmafa alatt, baldachinos sátorban jelenik meg Árgyélus királyfi és 
Tündér Ilona. A mesebeli kert az örök szeretet és szerelem édene, az aranyalma pedig a szeretet 
almája, amely nem a paradicsomból való kiűzetést, hanem a szeretet örök, édeni állapotát jelképezi. 
A Boldogság felé Berki Viola gondolkodásának idilli oldalát, a festőnő szeretetfilozófiáját tárja elénk.

Szűcs Károly: Egy irritálóan érdekes életmű: Berki Viola, 2012/3

Rubens elgyengül
Az 1630-as évek tulipánőrületének Rubens sem 
tudott ellenállni. A képein szereplő nárcisz, 
tulipán vagy császárkorona hagymájáért csilla-
gászati árat fizethetett, ahogy az Újvilág addig 
ismeretlen növényei, a napraforgó vagy a dísz-
növényként kertjében fő helyen virító közön-
séges krumplibokor is státuszszimbólumnak 
számított akkortájt.

Szikra Reánta: Top 10 művészkert, 2012/4

Műveljétek kertjeiteket!
Életemben nem találkoztam még olyan konyhakerttel, amelynek 
az övéihez hasonlóan impozáns fotódokumentációja lenne, ami 
ráadásul a világ legnagyobb kiállítótereiben turnézik a Tate től  
a MoMA- n át a Velencei Építészeti Biennáléig. Ha meggondoljuk, 
a francia barokk kastélyok festőien komponált zöldségágyásai 
óta ritkán vetődött fel, hogy művészi szándék vezérelné egy 
vetemény létrehozóját, pedig nálunk, a Wekerlén is rejtőzik  
egy vetemény műalkotás.

Szikra Renáta: Egy amerikai Kispesten. Műveljétek kertjeiteket!, 2012/4

KERTJEINK Pipilotti paradicsoma
A bejárat előtt sor, amelyet végig kell várni, hogy az ember bejus-
son Pipilotti Rist szimbolikus szájüregébe, ahol igazán kellemes 
utazás várja. Az üres templom padlóján püspöklila és narancs-
sárga plüssmatracok hevernek DNS-lánchoz hasonló elrende-
zésben, ezeken lehet hanyatt dőlni – a rendezők kérik, húsz perc 
után hagyják el a nézők a teret, hogy mások is bejöhessenek –, 
hogy zavartalanul – és mint a lótuszevők – elmerülhessünk 
a templom mennyezetére vetített, néha kaleidoszkópszerűen 
összeálló és széteső képek élvezetében. Közben relaxációs masz-
százsok boldog óráit idéző zene szól. A mennyezeten minden 
olyasmi feltűnik, ami a különböző korok és vallások paradicsom- 
vagy édenképzetéhez tartozhat: dús vegetáció, hatalmas gyü-
mölcsök, virágok, hurik, űr és csillagok – mindez folyamatosan 
egymásba játszatva az emberi test felnagyított részeivel. Pipilotti 
Rist Homo sapiens sapiense azoknak a műveknek a vonulatába 
sorolható, amelyek nem drog hatása alatt születnek, hanem  
a drog hatásának kiváltását kísérlik meg – hatalmas apparátussal, 
de nagyon hatékonyan.

Topor Tünde: Szép is, okos is..., 2005/3
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Bak Imre munka közben
Fotó: Albert Zsuzsa © Artmagazin

Csernik Attila: Testprintelés Ladik Katalinnal, 1971,  
ezüst zselatin nagyítás, 23,5 x 13 cm

© Az acb Galéria jóvoltából

Pátzay Vilma
© Fotó: Acsai Miklós

Életkép az 5. számú aukcióról, 
1962. május. Sinkó Katalin 

dokumentumfotózással kísérletezik, 
mögötte egy látogató az árverés 

stencilezett katalógus- 
listáját búvárolja
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Az ember a képet  
úgy fogja föl, hogy az  

a szellemi önépítés tükre
„Én világéletemben – a mai napig is – kisebbségi érzésekkel küsz-
ködtem és küszködöm; akármilyen teljesítmény volt is mögöttem, 
mindig a kételyek, az önvizsgálat, az újabb feladatok és a tovább-
építkezés állt előttem.

Ez nem egy nagyon egészséges, önreflektív állapot?

Szerintem ezt mindenkinek fontos lenne gyakorolni. Irigylésre 
méltó alkatú kollégák vannak a jó barátaim között is, akik meg-
csinálják a munkákat, és akkor őrült boldogságban elolvadnak, 
hogy megint született egy remekmű. Ezt nekem sosem sikerült 
átélnem. Még a Fachwerk esetében sem, pedig arra elég gyorsan 
kaptam pozitív visszajelzéseket fontos szakemberektől még ott 
kint Németországban. De ez alkati kérdés.

Korábban említetted, hogy egy hatméteres kép láttán fölme-
rülhet a kérdés: egy, a ’80-as évei felé közeledő művésznek 
miért van szüksége ilyen méretekre… 

Igen, mert ez kemény fizikai munka, és ráadásul én vízszintesen 
festem a képeimet. Ötven éven keresztül derékszögben hajolni... 
ez megviseli az ember csigolyáit, úgyhogy óvatosabbnak kéne 
lennem. De mindig szerettem a méreteket. Hogy ennek mi az 
értelme? A tér. Nem valami mánia az, hogy nagy képet kell csi-
nálni; lehetővé akarom tenni, hogy aki nézi, beléphessen a kép 
terébe. Elé áll az ember, és körülveszi, mint Pollocknál. Ez másfajta 
élmény, nem olyan, mint a klasszikusoknál, ahol egy „ablakon” 
nézek át egy másik világba. Itt körülvesz engem a kép tere.”

Winkler Nóra: Mindig közösségben, a szakmám egészében próbáltam 
gondolkodni. Beszélgetés Bak Imrével, 2016/5

INTERJÚINKBÓL

   

Olyan szuggesztív 
előadást tartott, amely 
nyomán belátta  
a magyar közönség, 
hogy az árverés-vezetői 
szerep kulcsfontosságú.
   

Babucsik Anna: „Aki Magyarországon képet akart venni, nem hagyhatta 
ki a Kossuth Lajos utcát...” Interjú Pátzay Vilmával, 2008/2

Embernek érzem magam...
„Ha végignézed a huszadik század gyűjtéstörténetét, látod, hogy 
általában a műkereskedelem generálja azt a folyamatot, amely egy 
idő után a szakmai csatornákon keresztül érezteti hatását a múze-
umok gyűjteményezési praxisában. Azok a darabok, amik illesz-
kednének az adott gyűjteménybe, előbb-utóbb oda is kerülnek.”

Topor Tünde: Embernek érzem magam. Beszélgetés Pados Gáborral, 
az acb Galéria tulajdonosával és Kürti Emesével, a galériához tartozó 
kutatóbázis, a ResearchLab vezetőjével, 2016/2

Az egyik legsikeresebb 
kiállításunk a Babák és lovak volt

„Akkoriban a Műgyűjtők Galériája még az Almássy utcában volt, egy kétszer négy 
négyzetméteres helyiségben, ahol olajkályhával fűtöttünk. Ez éppen Anaf láto-
gatásakor a januári hidegben bedöglött, nemcsak hideget, de büdöset is okozva.  
A kedvünket mégsem vette el, hiszen a jól hangzó külföldi eladási lehetőség  
következtében sok festményt sikerült összegyűjtenünk.
Az Art Baselen egyre nagyobb sikereket arattunk. Birtokunkba került egy óriási 
méretű olajfestmény, Scheiber táncosnője, amit irdatlan magas áron, 50 000 svájci 
frankért kínáltunk. Az Art Basel alapítói között két magyar galériás is volt, és 
amikor meglátták a kikiáltási árat, gúnyosan kérdezték, hogy véletlen nem tévesz-
tettük-e el a valutát, és nem forintra gondoltunk-e. Aztán mikor másnap valaki 
megvette a képet, nem gúnyolódtak többet.”

Nem a semmiből  
jött elő a mai magyar 

műkereskedelem 
„Ha 1945 előtt valaki becsüs akart ott lenni, komoly kauciót  
kellett letennie; amennyire a memoárokból tudom, valami két 
kiló aranyról volt szó. 
A magyar műtárgypiac szerintem az 1900-as évek óta folyama-
tosan szennyezett a hamisítványokkal. Ez persze összefüggött  
a műkereskedelem fejletlenségével, a megfelelő nyilvánosság hiá-
nyával is. Egyszer összeállítottunk a múzeumi bírálaton egy sta-
tisztikát, hány százaléka az évről évre elbírált képeknek olyan, 
amelyre azt mondja a bizottság, hogy hamis. Megdöbbentő adat 
jött ki: harminc százalék! Ez persze kicsit torzít, hiszen a bírálat elé  
leggyakrabban éppen a problémás képek kerültek.”

Martos Gábor: „Nem a semmiből jött elő a mai magyar műkereskedelem” 
Interjú Sinkó Katalinnal, 2011/2
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Csákány István: Ghost Keeping 
(részlet), 2012, vegyes technika, 

változó méretek
© Fotó: Henrik Stromberg / HUNGART © 2017

Készült a dOCUMENTA (13) felkérésére és pro-

dukciójában a Horváth Művészeti Alapítvány,  

Budapest; a budapesti Ludwig Múzeum 

részeként működő ACAX I Nemzetközi Kortárs 

Képzőművészeti Iroda; Somlói Zsolt/Spengler 

Katalin; Szauer Péter; Málnay B. Levente; Dénes 

Andrea/Balázs Árpád; Gerő László; Bodnár 

Zoltán; Dr. Balogh Imre; Pálfi György és 

az Ahlers Ag, Herford támogatásával.

24 Interjúinkból

Kassel legjobb öltönyei
„Hogyan tudtatok ennyire pontosan dolgozni? Fotók alapján? 

Kasselben az volt nagyon szerencsés a történetben, hogy találtak 
nekünk egy olyan varrodát, amelyet épp akkor zártak be. Ott 
álltak sorban a gépek, csak be kellett nyomni a gombokat és még 
minden működött. Elmentem megnézni, és leesett az állam, mert 
volt műterem-lehetőség is, több nagy tér, ahol lehetett mintázni. 
Négy hónapig ott laktunk, a helyszínen néhány gépet tudtunk 
megformálni. Az egész projektet ott akartuk megcsinálni, de 
aztán kiderült, hogy ez rengeteg pénzbe kerülne. A munka nagy 
része kölcsöngépekkel Isaszegen készült. 

Eredetileg kilenc öltönyös alakot terveztél, az erősen utalt 
volna Duchamp kilenc hím öntőformájára. Miért maradtak 
csak nyolcan? 

Egy öltönyt megtartottam magamnak. Az volt a tervem, hogy 
Kasselben bárhová megyek, abban fogok járkálni, de aztán ez 
technikailag nem működött. A bábukat ugyanis három ruhával 
próbáltam ki, ezeket aztán ki kellett tisztíttatni, a csatok kis 
csavarjai pedig nem bírták a rázkódást, és így ezek az öltönyök 
hordhatatlanná váltak. A szellemszerű hatás eléréséhez az ins-
talláción is erősen meg kellett tűzködni őket; ezt végül egy stylist 
készítette el, és tanácsokkal is ellátott, mit hogyan kell felvarrni, 
visszahajtani.”

Mélyi József: A varroda és a szellemek. Beszélgetés Csákány Istvánnal 
Ghost Keeping című művéről, 2012/4 

Vasarely kizsarolja Kassák kiállítását
„Szokás mondani: azt, hogy ki festette a késői Kassákokat, egyedül csak Fajó János tudja...

Azokat Kassák festette, isten bizony. Legalább száz Kassákot írtam alá, de ő festette mindet. 
Nekem legfeljebb annyi szerep jutott, hogy átfestettem egy-egy foltos flekket. Kassák akkoriban, 
az ötvenes évek végén hagyta abba a békásmegyeri festészetet, amit Gadányi hatására művelt. 
Portrékat, tájképeket készített akadémikus módon, ezeket aztán tulajdonképpen el akartuk égetni. 
És akkor elkezdte a 70x100 és 90x100-as olajképeket. 1967-ben készültünk a kiállítására a Fényes 
Adolf Teremben, amit Vasarely brusztolt ki Aczéléknál azzal, hogy azt mondta: addig nem közvetít 
a francia kommunista párt és Kádárék között, amíg Kassáknak nem lesz kiállítása és múzeuma 
Magyarországon. Ez lett az első önköltséges kiállítás, Makrisz Agamemnon rendezte, de csak  
a Vigilia írt róla, Bodri Ferenc és Dévényi Iván. Az öregnek nagyon fájt a kiállítása elhallgattatása, 
szerette volna, ha végre nyilvánosságot kap, de hírzárlat volt. A Kilencek – Csohány Kálmán,  
Konfár Gyula, Raszler Károly, Reich Károly, Ridovics László, Sarkantyu Simon, Stettner Béla, Szabó 
Zoltán, Vati József – közül valakik meg feljelentették ezeket az önköltséges kiállításokat, Kassákét is 
és az enyémet is. Makrisz viszont a kor hőse volt, nagy tekintély, elment és kiverte a balhét Kádárnál, 
hogy hogy tehetnek ilyet egy Kassákkal, akinek a kisujja többet ér, mint azok, akiket akkoriban 
támogattak. Úgyhogy Kassák utána visszakapta a 20 000 forintját – adólevonással. 1965. április 
4-én kapta a Kossuth-díjat írói munkásságáért, melyhez magas pénzdíjat is adtak, felesége, Klári 
ezért minden bútorukat kidobta és újakat vett helyettük, az öreg pedig nekem adta a kávézóasztalát 
és festőállványát és egy újat vásároltatott velem magának. Erre az asztallapra festettem az egyik 
kedvenc képemet, melynek stílusosan a Kassák asztala címet adtam.”

Gréczi Emőke – Topor Tünde: Interjú Fajó Jánossal, 2015/3 

Fajó János: Metsződés, 11/35, 1985,  
szita, papír, 59 × 64,5 cm
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Korszerű nyaralás 
A megváltozott életmódnak megfelelő építészeti keretek elter-
jesztése népnevelő funkcióval is bír, tehát a modern életmód és 
a korszerű építészet propagálása gyengíti, idővel remélhetőleg 
kiirtja a polgári rétegben még fellelhető úrhatnám hóbortokat. 
Kotsis és hasonló gondolkodású építésztársai szerint a nyaraló 
olyan új épülettípus, amelynek nem adhat mintát sem a városi 
villa, sem a vidéki kúria, még kevésbé a parasztház. A nyaraló 
a városi ember pihenését szolgálja a nyári szezon pár hónapjá-
ban. A belső tér tulajdonképpen csak rossz idő esetén és estén-
ként használandó, a napot a család elvileg a szabadban tölti.  
A belsőben tehát mindössze egy közös lakószobára és lehetőleg 

– tekintettel a családtagok számára – minél több hálófülkére van 
szükség, hogy mindenki számára biztosítva legyen a zavar-
talan pihenés. A belső berendezés szorítkozzon a szükséges  
minimumra, a díszítés pedig lehetőleg a nullára. 

Sebestyén Ágnes Anna: Korszerű nyaralás Kotsis Iván és a Balaton-parti 
nyaralás építészeti keretei az 1930-as években, 2017/5

Nyers, beton 
A brutalizmus későbbi fázisában egyre inkább a nyersbeton felü-
let, az épületek tömegét hangsúlyozó szoborszerűség dominált: 
az épületek sem méretükben, sem építészeti elemeikkel nem 
akartak környezetükhöz illeszkedni, szinte szétrobbantották 
maguk körül a teret. Feltűnőek, provokatívak, többek között 
ezért is osztják meg a közvéleményt.

Branczik Márta: Nyers, beton – Goldfinger Ernő nyomában, 2016/1

Új nő új terekben
A mindig vékony, sportos és napbarnított új nő fürdőruhás alakja 
állandóan visszatérő szereplője volt a korabeli vizuális kultúrá-
nak akár Kozma Lajos Lupa-szigeti nyaralója teraszának korlát-
jára támaszkodott, akár Munkácsi Márton divatfotóin napozott. 
Fürdőruhája ugyanúgy a praktikumot és az egészséges életmódot 
szolgálta, mint a modern épület, amelyben élt. Az egyszerűség,  
a sallangoktól mentes elegancia a modern ruházat és építészet  
közös jellemzője volt.

Sebestyén Ágnes Anna: Új nő, új építészet, 2013/5

 Seidner Zoltán: Kozma Lajos Lupa-szigeti 
nyaralója, tervező: Kozma Lajos, 1935 

Forrás: Kozma Lajos: Az új ház, Budapest,  

Corvina Kiadó, 1978, 62. o.

Kresz Károly nyaralója Balatonkenesén, 1933 
© Lechner Tudásközpont

Balra: A kazincbarcikai kórház (Jánossy György, 1962–69)
Forrás: Közti Archívum
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Modern, mozgó nők

A magukra valamit is adó nők, és nemcsak a jó házból való úri-
lányok, -asszonyok, de a húszas évek felvilágosult, öntudatos, ön -
állóan kereső női is mind táncolni, tornázni kezdtek (és analízisbe 
jártak). Akit érdekeltek a kortárs művészet, a pedagógia, filozófia, 
orvostudomány, a pszichoanalízis új eszméi, módszerei, az biz-
tos, hogy előbb-utóbb egy mozgásművészeti iskolában kötött ki:  
a szálak itt futottak össze.
1926-ban indulnak a Cikk-Cakk estek az új Föld Színpadon, 
melyekben a Madzsar Művészcsoport/iskola két vezető tán-
cosa és koreográfusa, Róna Magda és Kövesházi Ágnes játszot-
tak főszerepet. A mértanias hatású, merész színösszeállítású 
kosztüm terveket Kövesházi Kalmár Elza tervezte.

Vincze Gabriella – Szikra Renáta: Mozdulat-művészet, 2013/1

Egy pannó kalandjai  
a pannon tenger partján 

Összefésülve a szétágazó szálakat, nyilvánvaló, 
hogy a Halászat a Balatonon (Ladikos) című 
kép nem lappangott, mindvégig igazolt helyen 
tartózkodott. Hol Tihanyban, hol Keszthelyen. 
1949-ben a keszthelyi Balatoni Múzeumba szál-
lították a pannóval együtt. Feltételezhető, hogy 
szerepelt is az akkor újonnan megnyílt állandó 
kiállításon, azon, ahonnan a pannót a raktárba 
száműzték. Innen visszaszállították Tihanyba. 
1975-ben ismét kiállították, a Balatoni Múzeum 
és a Nemzeti Galéria közös tárlatán, ahonnan 
visszakerült eredeti helyére, Tihanyba. Azóta 
is a kutatóintézet falát díszíti. A legfontosabb 
kérdés azonban még mindig megválaszolatlan. 
Hol lehet a pannó? Az eddigi feltételezésekkel 
ellentétben, nem semmisült meg a második 
világháborúban. Az is bizonyos, hogy 1959-
ben, amikor Lukacsovics Keszthelyre utazott, 
hogy átvegye a pannót és a Ladikost, ez utóbbit  
valóban Tihanyba vitte. 
De mit csinált a pannóval? A 2,5 méteres henger 
esetleg nem fért az autójába, és ott hagyta? 
A tekercs mindössze fél méterrel volt hosz-
szabb, mint a Ladikos. Ezen az ötven centin 
múlott volna? Egy bizonyos, a tihanyi kutató-
intézetben nincs. Jelenlegi igazgatója elmondta, 
hogy az egész épületet tüzetesen átkutatta, de 
nem akadt nyomára. Ne adjuk fel a reményt,  
a pannó létezhet még valahol!

Virág Judit: Le a pannóval! Éljenek a vidrák!, 2016/5

Kövesházi Kalmár Ágnes mint tűz és gondolat,  
Bíró Anny mint szél és vér, Fehér Juci mint víz és kín, 

Hajdú Baba mint láz és csók a Cikk-cakk verstáncban, 
Cikk-Cakk estek, 1928

© MTA BTK Művészettörténeti Intézet

Hilma af Klint: Hattyú, No. 17, IX csoport / SUW, a SUW / UW sorozat, 1915 
© Stiftelsen Hilma af Klints Verk / HUNGART © 2017

Az absztrakt igazi úttörője

Mindeddig úgy tudtuk, az első absztrakt festmény megalkotójaként Kandinszkij 
osztozhat a dicsőségen František Kupkával. De csak azért, mert Hilma af Klint, 
a svéd misztikus és festőnő eddig nem került képbe. Hányattatott sorsú, ám  
fantasztikus hagyatéka bizonyítja, hogy elszigetelten létrehozott, sajátos absztrakt 
szimbolikus festményeivel, amik közül az elsők 1906-ban készültek, nyugodtan 
ringbe szállhat az elsőségért.

Páldi Lívia: Hilma af Klint – Az absztrakció úttörője, 2013/4

KEDVENCEINK

Vaszary János: Mélytengeri világ, 1928 k., olaj, vászon, 88 x 275 cm, magántulajdon  
(a 3 x 8 méteres tihanyi pannóhoz készült egyik vázlat) 

© A Virág Judit Galéria és Aukciósház hozzájárulásával © Fotó: Mester Tibor

   

De mit csinált  
a pannóval? A 2,5 
méteres henger 
esetleg nem fért 
az autójába, és ott 
hagyta? 
Virág Judit: Le a pannóval! Éljenek a vidrák!, 2016/5
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Világraszóló vacsora

A tányérokon buja, finoman kidolgozott, de erős 
színekkel megfestett, virágszerű vulvák nyílnak, 
domborodnak, pulzálnak. Itt ülnek: Teodóra 
bizánci császárnő, Virginia Woolf, Artemisia 
Gentileschi, I. Erzsébet, Georgia O’Keeffe, Emily 
Dickinson, Hildegard von Bingen, Szapphó vagy 
maga a termékenység istennője is.

Winkler Nóra: Világraszóló vacsora – Judy Chicago 
Vacsoraparti installációjáról a Brooklyn Múzeumban, 
2016/3

Judy Chicago: Emily Dickinson (1831–1886) amerikai író, költő tányérja  
a Vacsoraparti installációból, 1974–79 

© Judy Chicago / HUNGART © 2017

Deborah de Robertis Az eredet tükre című, 2014-es performansza 
a Musée d'Orsay-ban Courbet képe előtt

© Deborah de Robertis / HUNGART © 2017

A világ eredete

Félreérthetetlenül szexuális tartalmú képek csak a 19. században 
kaptak nyilvánosságot – ez a folyamat Courbet A világ eredete 
című, egykor Hatvany Ferenc tulajdonában lévő festményében 
csúcsosodott ki. Hatvany 1955-ben adta be a képet egy párizsi 
aukcióra, ahol Jacques Lacan pszichoanalitikus másfél millió 
frankot fizetett érte. Ez a korszakalkotó mű a női nem meg-
dicsőüléseként is felfogható, bár a párizsi Szalonon kezdetben még 
pornográfiaként tekintettek rá. Mára a mű megítélése alaposan 
megváltozott, erre utal Deborah de Robertis tavaly májusi akciója, 
melynek során az Orsay Múzeum falán lógó kép előtt néhány 
percig hiányos öltözetben ülve utánozta Courbet kompozícióját.

Sipos László: Klimt/Schiele/Kokoschka és a nők, 2015/10

Test a táncért

„Gyagilevvel szexelni körülbelül olyan volt, mintha egy öreg, 
kövér nénivel bújt volna ágyba az ember. Nem volt szörnyűség, 
de nem is a hetedik mennyország.” Emlékezett Szergej Gyagilev-
 re az egyik táncosa. (…) Mire Gyagilevvel kapcsolatba került, 
Nizsinszkij biztosan elveszítette az ártatlanságát, túl volt az első 
homoszexuális kapcsolatain. Amennyire utólag meg lehet állapí-
tani, a fiatal táncos ezt egyszerre érezte az érvényesülés útjának 
és ezzel párhuzamosan a családjáért vállalt áldozatnak. Ez az ára 
az ő boldogságuknak, a mamáénak, a nővéréének, Bronislaváé-
nak. Nizsinszkij valószínűleg nőkről fantáziált, de férfiakkal hált.  
Aztán Gagyilevvel hált, és a táncról fantáziált.

Anatolij Gagyilev: A faun ajándéka, 2013/9 

Walery Photographie: Vaclav Nizsinszkij  
az Egy faun délutánjában  

(Orosz Balett, Opera, Párizs), 1912 
Forrás: Wikimedia Commons

Jobbra: Hieronymus Leopold 
Baccheton: Anatomia medicinae theoreticae 

et practicae ministra, cautelisque in 
praxi observandis illustrata, Innsbruck, 

1740, XXVI. tábla
© Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

A Goldberger-sztori

Jövünk ugye a jaj, most is de hordanám! színes anyagmintáktól, a nagyvárosi jó 
élettől, a külföldi diadalt harsogó híradófilmektől és egy vékonyka falon túl már 
be is ájulunk a holokausztra emlékező kisszobába.

Winkler Nóra: Minták, mintázatok – A Goldberger textilipari gyűjtemény állandó  
kiállításáról, 2015/6

Balra: Textilminta-terv a Goldberger Gyár archívumából
© Óbudai Múzeum, Goldberger Textilipari Gyűjtemény

A meztelen modell drágább

Leon Battista Alberti már 1430-ban azt tanácsolja a festőknek: 
ahhoz, hogy ruhás vagy leplekbe burkolt alakokat festhesse-
nek, először meztelenül kell lerajzolniuk a felöltöztetendő tes-
tet. Ehhez pedig vagy ókori szobrokat kell lerajzolniuk, vagy 
meztelen modelleket alkalmazni – csak az drágább –, de az alak 
akkor lesz igazán hiteles, ha a festő ismeri az összes csont helyét, 
a csontokra illeszkedő izmokat, az így nyert alakot öltözteti fel 
bőrrel, és csak ezekre jöhetnek a leplek. A leendő művésznek az 
anatómiát is tanulmányoznia kell – legalábbis Leonardo szerint.

A. Kovács Ágnes: Morbid Vénuszok, 2012/2
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Zurbarán Jr. körtéi

Noha Francisco Zurbaránt is csak pár évtizede 
fedezték fel újra, fiáról, Juan de Zurbaránról 
még kevésbé tudtunk. Pedig ő is kivételes 
képességű festő, aki apja mellett sajátította el  
a szakmai fortélyokat. Juan nemcsak festésmód-
jában szerette a kifinomultságot és gazdagságot: 
ő már de Zurbarán, vagyis Don Juan volt, tán-
colni tanult és szonetteket írt, gazdag lányt vett 
el, biztos szép ruhákban is járt. Talán festésben 
is túlszárnyalta volna apját, de nagyon korán, 
29 éves korában elragadta a Sevillában 1649-
ben dúló pestisjárvány, így csak néhány műve 
maradt ránk. Ezek közül is az egyik legszebb ez 
a Chicagóban őrzött körtés, virágos csendélet, 
amely virtuóz, de részletgazdag festésmódjában 
az apai legspanyolabb alapokon túl itáliai és 
főleg németalföldi hatásokat mutat. Különösen 
a németalföldi hatást érzékeljük majd, ha meg-
figyeljük a kínai porcelántál papírvékony falá-
nak átderengését vagy a már leszedett körték 
héjának viaszos ragyogása és a még az ágon lévő 
gyümölcsök tompább fénye közti különbsé-
get. Különleges adalék a kép történetéhez, hogy 
Chicagóba, az Art Institute-ba Brummer József 
magyar származású régiségkereskedő közvetí-
tésével került, akiről előző számunkban olvas-
hattak Barki Gergelytől, az elveszett magyar 
kubizmus kapcsán. 

Topor Tünde: Don Juan de Zurbarán, 2015/7

Egy egészen hihetetlen életút:  
Mokry Mészáros Dezső

Caprira költözött, ahol festőszerszámokat vásárolt, és tudatos alkotómunkába  
kezdett „saját módja” szerint. Kicsi asztalkát kapott egy emigránsok törzshelye-
ként számontartott kávézóban, a Café Morganóban, ahol a részeges pultostól fes-
tegetés közben olaszul tanult. A többiekkel ellentétben nem a sziget fantasztikus 
szépségeit festette meg, hanem ekkor készítette jelentős, szikrázó művészi fantá-
ziáról tanúskodó, a mikroszkopikus motívumvilágot kiteljesítő, dekoratív soroza-
tait: az Óceániát, az Élet idegen Planétákont és a Misztériumokat. Ezen sorozatok 
darabjai elkészültüket követően nagyrészt szétszóródtak, hisz étel, szállás fejében 
használta őket cserealapként. A capri évek hozadéka volt, hogy megismerkedett 
az ott élő orosz politikai menekültekkel, akik az olasz kormány engedélyével 
telepedtek le, élükön Maxim Gorkij íróval. Szoros barátságot kötöttek (oroszul  
Gorkijon keresztül tanult meg), így kerülhetett az Óceániai csigaember című kép és  
a Planéták egy példánya a Gorkij-hagyatékba, annak ellenére, hogy az író inkább 
a „valóság ábrázolásának” volt híve, mintsem a hasonló „szürreáliáké”.

Váraljai Anna: Sokféle foglalkozás gyűjtője lettem. Mokry-Mészáros Dezső művészete, 2016/1

Csodás csokibolt

Milyen lehetett a harmincas évek közepén egy elegáns csokibolt és cukrászda? Az 
Altmann & Kühne cég számára készült terven Kaesz Gyula makassar ébenfával 
borított félköríves pultján és falba épített vitrinjeiben sorakoztak az édességek  
a Lukáts Kató tervezte fantasztikus díszdobozokban, míg a vendégek kék pettyes 
pamlagon, kerek fémasztalkák mellett üldögélve fogyaszthatták el kávéjukat.  
A teraszon sárgára lakkozott vasszékek, bent rózsaszín gumipadló és tojáshéjszínű 
rücskös tapéta és rejtett világítás egészítette ki a berendezést.

Egger Zsófia: Mesebolt – Kaeszné Lukáts Kató csomagolásai / Az Altmann & Kühne  
cukrászda berendezése, 2015/10

Rekonstrukció Kaesz Gyula Altmann & Kühne 
cukrászda tervrajza alapján (MTA Művészettörténeti 

Kutató Intézet Adattára, ltsz: MDK-C-I-32/2197) 
© Artmagazin

Juan de Zurbarán: Körték és virágok kínai porcelántálban, 1645 körül, olaj, fa,  
82,6 × 108,6 cm, The Art Institute of Chicago

Forrás: Wikimedia Commons

Rita Hayworth a Gilda című film trailerében (1946)
Forrás: Wikimedia Commons

Mokry-Mészáros Dezső: Emlék Egyiptomból, 1913,  
60,5 × 72 cm, olaj, vászon, magántulajdon

Nők - élőben és filmvásznon

„A háború alatt csupa nő – anyám, három nővére és a húgom – 
között nevelkedtem. Később valaki, aki tudott erről, meg is 
jegyezte, hogy látszik rajtam. Vizuális nevelésem a felszabadulás 
után filmekkel kezdődött. Ezzel kapcsolatos első élményeim 
tehát a mozihoz kötődnek. Anyám rendkívül érdeklődő és 
kezdeményező egyéniség volt. Amikor megépült a pontonhíd 
és át lehetett menni Pestre, kézen fogott, és elvitt a Szent Ist-
ván körúton létesült első moziba, ahol Disney-filmeket néztünk.  
A következő év moziélményeiből – tízéves lehettem – a Gilda 
című erotikus kémfilmre emlékszem Rita Hayworth-tal, aminek 
a vetítése előtt nagy betűkkel jelent meg a vetítővásznon, hogy  
18 éven felülieknek.”

Geskó Judit: A Szépművészeti Múzeum képei az emlékezés terében - II. rész: 
Beszélgetés Lakner Lászlóval, 2016/3

1061 Király u. 34. II/4. 
www.indagaleria.hu
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EPERJESI ÁGNES

D. 365 napja

szeptember 7. — október 20.

KICSINY BALÁZS 

Csavargó ébredése 
a kifosztott képtárban

október 26. — december 16. 

Megnyitó: 2017 október 25.

ART MARKET BUDAPEST

október 12 — 15.  103 stand. Köszöntjük az Artmagazint a 100. szám alkalmából!

KICSINY BALÁZS: Csavargó ébredése a kifosztott képtárban, 2012, fotómontázs, 21 x 29 cm
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Sonia Delaunay, Sophie Taeuber-Arp Sonia Delaunay  
tervezte öltözékben, Bretagne, 1929 

© Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e. V., Rolandswerth

Gerda Taro legendás képe a dolgozó Robert 
Capáról, Picture Post, 1938. december 3.

© Magyar Nemzeti Múzeum

Zsigmond Vilmos A rózsa című film 
forgatásán, 1979  

© Fotó: Peter Sorel / HUNGART © 2017

Egy késői munka Falustól: Halhatatlan 
szerelem (Pesti Napló, 1930)

   

Az a modern ház, aminek  
lapos teteje van és rikító 
kék vagy zöld a színe, stílusa 
Bauhaus, berendezése 
csőbútor, beépített fürdőkáddal  
és kaktuszvirággal.
Topor Tünde: A Bauhaus, avagy a magyarok kimenetele, 2010/5
   

Jobbra: Molnár Farkas: Nő és fiú háttérben családi házzal, 1923,  
tempera, akvarell, papír, 42 x 35 cm 

© Betlheim-gyűjtemény, Zágráb

Független nők klubja

Erős, független személyiség, nyitottság, rugalmasság, mobilitás 
lett az avantgárd nők erőssége. (…) Nyitottak voltak új tech-
nikákra és médiumokra, nincs mit veszíteni alapon ugrottak 
fejest merész kísérletekbe és tudták, alapkövetelmény, hogy 
jókor kell jó helyen lenni. És ha ez nem volt elég, mindezentúl 
ott volt a női szolidaritás, a gondosan ápolt, kiterjedt kap-
csolatrendszer, amellyel nemcsak egymást segítették, hanem  
önmagukat is erősítették.

Szikra Renáta: Helyet a nap alatt – Avantgárd nők 1920–40 a Louisia-
nában, 2012/2

Balra: Technikai bravúr: a lenti betűk fentre 
átnyomódva mintát alkotnak. 
Baker-plakát Réz-Diamanttól 

(OSZK PKT, PKG.1928/51)

Fiús hajak, erős sminkek

Míg a tízes évek plakátjait kislányos, szűzies, 
szőke szépségek uralták, az 1920-as és ’30-
as évekre érezhetően megváltozott a nőideál. 
Réz-Diamant nőalakjai is magabiztos, erotikus, 
kacér nők, fiúsan rövid hajjal és erős sminkkel. 
Pola Negri mellett ezt a stílust képviseli nagy 
riválisa, Gloria Swanson, ahogy Colleen Moore, 
Bánky Vilma és Norma Talmadge is.

Katona Anikó: Filmek, revük, sztárok, Réz-Diamant 
Tibor és a ’20–30-as évek filmplakátjai, 2013/5

Capa kicsit kapatosan

„Édesapám, Cserépfalvi Imre kiadó révén gyerek-
koromban szinte csakis neves emberekkel vol-
tam körülvéve. Capa nem írt hozzám verset, mint 
Radnóti, nem labdázott velem, mint Kovács Imre 
és távol állt tőle, hogy »kis barátjának« tekint-
sen, mint Kassák. Ismeretségünk futó volt, mégis 
felejthetetlen emléket hagyott bennem. 1948 őszén 
találkoztunk Budapesten, röviddel a kommunista 
hatalomátvétel előtt. Capa ekkor már híres fotós 
volt. Egy éjszaka arra ébredtem, hogy szüleim egy 
fogadás után két angolul hangoskodó vendéget 

– Capát és Teddy White-ot – hoztak haza a Buda-
keszi útra. Nyilvánvaló volt, hogy sokat ittak. Így 
amikor Capa rám nyitotta az ajtót, úgy tettem, 
mint aki mélyen alszik. Nem is gondoltam, hogy 
másnap újra találkozunk. Azt viszont elhatároz-
tam, hogy ha szüleim fogadásra mennek, lefekvés 
előtt kulcsra zárom a szobám ajtaját.”

Galligan-Cserépfalvi Katalin: Capa, ahogy még soha 
nem láttad. Aki még ismerte..., 2013/7

Sokszoros könny 

Van egy jelenet Zsigmond Vilmos életében, amelyet akárhány-
szor látok, mindig meghatódom. Egy rövid YouTube-képsorban 
elfér: Hollywood 20. századi történetének egyik legkiválóbb 
operatőre 1978 áprilisában Goldie Hawntól és Jon Voighttól 
veszi át az Oscar-díjat, a Harmadik típusú találkozások fény-
képezéséért. Miután felszalad a színpadra, először az amerikai 
embereknek köszöni meg a kitüntetést, mivel ők adták meg neki 
a második élet lehetőségét. Utána pedig azt mondja: „köszönöm 
régi mestereimnek a Magyar Filmművészeti Főiskoláról, Illés 
Györgynek, Bojkovszky Bélának és János Badalnak”. Az első két 
nevet magyarul említi – vezetéknév, keresztnév –, a régóta Jean 
Badalként híres operatőrnél a Jánost mondja előre. Ha valaki  
a haza, a hűség vagy éppen a kulturális örökség fogalmait  
pátosz nélkül akarná elmagyarázni a gyerekeinek, talán elég  
lenne megmutatni és történeti kontextusba ágyazni ezt a felvételt.

Mélyi József: Sokszoros könny – Zsigmond Vilmos-kiállítás a Ludwig 
Múzeumban, 2015/4

A nyugatosok virtuóza

Sorban jelennek meg a vastag kontúrokkal határolt stilizált 
növényi minták, a geometriai formák, a mélyzöldek, vakító 
sárgák, tüzes vörösek és a rajzolt betűk Ady, Ignotus, Kaffka 
Margit, Balázs Béla, Elek Artúr, Heltai Jenő kötetein. Többsé-
gükre jellemző, ami Falus Elek egyik védjegye is lehetne, hogy az 
írásmező élesen elkülönül a mintától, általában kör vagy téglalap 
alakú keretbe foglalja, a címlap felső vagy középső területén. Bár  
a nyitott, modern és lendületes Nyugat kiadó éppen elég szabad-
ságot adott neki, nem tudhatjuk, hogy virtuóz rajztechnikájával 
mire lett volna képes, ha a művészet kedvéért alkot. 

Gréczi Emőke: Két vidám könyvművész: Falus Elek és Pólya Tibor, 2013/5 78
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Örökifjú férfiak csillogó fogsorral

Idea? De hát a pop-artnak nincs is elmélete, nincsen ortodox doktrínája! Hősei 
vannak, úgymond nagyágyúi, és úgy látszik, csak ők a meghatározói. Csodálato-
san eleven, örökre ifjú, csillogó fogsorú férfiak, akik – valljuk csak be! – hatalmas 
teljesítményeket hoztak létre. Valami olyan nagyszabású termelést, hogy innen 
nézve talán nem is értjük, hogyan volt ez lehetséges. Elmélet helyett ők adják  
a pop-art identitását, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg, 
Jasper Johns, Roy Lichtenstein… Tom Wesselmann… James Rosenquist… Közben 
pedig mindegyikőjük kizárólag a saját egyéni útját járta, és elszánt következetes-
séggel különböztek egymástól.

Birkás Ákos: Örömzene, macskazene. Egy festő jegyzetei a Ludwig Múzeum/Kortárs Művé-
szeti Múzeum pop-art kiállítása kapcsán, 2015/10

17 évnyi ellátmány

Tizenhét év doboz-termése egy nagy, fakóbarna 
dobozban. A doboz arányait lekövető szűk kép-
kivágásban éppen hogy felsejlik a szituáció: 
teli barna doboz a betonpadlón, felette pedig 
feltételezhetően kamerával a kép tárgya fölé 
hajoló fotós. A helyzet kísértetiesen hasonlít 
az instagrammerek ételfotózási passziójával 
együtt járó gesztusokhoz. A különbség csupán 
annyi, hogy a konyhából frissen érkező étel 
elfogyasztása előtti izgalmat ebben az esetben 
az elmúlt időszak – teljesen pontosan tizen-
hét év – napi rutinjának észszerű summázása 
váltja fel. A Wolfgang Tillmans által adott cím 
is leginkább egy tudatos ember által tetszőleges 
közösségimédia-felületen megosztott fotó fel-
iratához hasonló: 17 years' supply, azaz 17 évnyi 
ellátmány. Semmi felesleges sallang – a képhez 
csatolt szövegalapú információ teljes mértékben 
idomul a kép vizualitásához. Tömör, velős és 
lényegre törő. A mindannyiunkban benne rejlő 
kotnyelesben a gyógyszeres dobozok azonnal 
felismerhető esztétikája gyanút kelt. Ki beteg? 
Miért szed ennyi gyógyszert? Miért gyűjti össze?

Szilágyi Róza Tekla: Boxing Day, 2017/3

Határátlépések

A tökéletesen kidolgozott valóságos termékek 
mellett Lakner számos utópisztikus tervet is 
készített, még ha akad is köztük olyan, mely-
lyel – ha tényleg valóságos lenne – komoly piaci 
hasznot lehetne elérni, például a spermium-
színező teakészítménnyel, a  Spermocolor ral. 
Az Eurofarm  (2000) termékei a természetet 
kívánják visszacsempészni a gép-ember vilá-
gába – ilyen például az ember kezén, vele mint-
egy szimbiózisban élő és őt oxigénnel ellátó  
Dermoherba –, vagy éppen kritikusan/humo-
rosan utalnak a domesztikált természettel kap-
csolatos viszonyunkra; az ideális házi növény, 
az Eurotrop ugyan igényli a gondoskodást, de sok 
helyet nem foglal el, mivel befelé nő.
2002-ben a tempelhofi repülőtérre egy ezer méter 
magas hegyet tervezett, sípályákkal, lakóházak-
kal, halastavakkal, hegymászófallal, lanovkával, 
csillagvizsgálóval és kilátóval (Bundesberg).  
A nemcsak maketten, hanem háromdimen-
ziós animációban is elkészült terv előzménye 
az egyetlen aprócska berlini „hegy”, a háború 
után idehordott törmelékből összeálló Teufels-
berg: Lakner saját hegyét is Németország hul-
ladékából, speciális csillag alakzatokba préselt 
szemetéből kívánta felépíteni.

Dékei Kriszta: Határátlépések – Lakner Antal képző-
művész, 2011/4

Privát múzeum terápia

A Sanatorium Pedro Reyes (1972) mexikói építész-képzőművész 
elképzelése szerint elsősorban a városi életmód következtében 
létrejövő lelki betegségek – stressz, magány, idegesség, frusztráció 
stb. – rapid kezelésére kínál különböző alternatív, játékos terápiákat. 
Én egyéni terápiát kaptam, a múzeumosat, csak még vannak 
előttem. A terem közepén áll a Mucsi Mesi Múzeum (MuMeM) 
makettja, az életem váza térben megalkotva, a „Születés-szobától” 
egészen a „Halálteremig”. A feladatot, hogy rendezzem be a nagy-
betűs saját kiállításomat, meglepően gyorsan teljesítem. A kis 
tárgyakból asszociációs alapon választok: az egyik nagymamám 
egy kis konyha zöld fotellel, Apukám egy üllő, rajta egymást segítő 
kezek, Anyukám a koppenhágai sellőszobor porcelánmása, apai 
nagypapám óriási nagyítólencse, én jegesmedve vagyok.
Azóta is sokat gondolkodom azon, vajon miért vagyok jegesmedve: 
a hidegsége, az ereje, a magabiztossága, a veszélyeztetettsége,  
a magányossága vagy a különlegessége miatt?

BÜRO imaginaire (Mucsi Emese – Szalipszki Judit): Sanatorium, 2014/8

Emma asszony költekezik

A működő Vezúv megörökítésének festői toposzai már a 18. század 
végén megszülettek, kidolgozásukban pedig kulcsszerepet játszott 
William Hamilton, nápolyi brit nagykövet. Hamilton egyike volt 
az italomán angol főuraknak, ő azonban az antik művészet iránti 
szenvedélyes rajongásának mint műgyűjtő, tudós és író egyaránt 
formát adott. Londoni udvari kapcsolatait felhasználva kifejezet-
ten Nápolyba kérte kiküldetését, ahol villája az angol műkedvelő 
utazók kedvelt végállomása lett, nem kis részben második felesége, 
a ledéren szépséges Emma Hamilton házi színi előadásainak, 
attitude-jeinek köszönhetően. Mivel Emma asszony rövid úton 
kimerítette idősödő férje családi vagyonát, a gróf kénytelen volt 
eladni páratlanul gazdag ókori görög váza gyűjteményét a British 
Museumnak. Részint talán párja zaklatott szerelmi ügyeit is szub-
limálandó fordult ezt követően Hamilton figyelme a Vezúv felé. 

Révész Emese: "Szörnyen szép" 
A Vezúv kitörése az 1800-as évek 
tájképfestészetében, 2014/8

Pedro Reyes Sanatoriuma
Fotó: Juhász Anna © Artmagazin

Wolfgang Tillmans: 17 évnyi ellátmány (17 Years̓  Supply), 2014,  
875 x 1078 mm, inkjet print, alumínium 

© Wolfgang Tillmans, Maureen Paley, London

Mezey Lajos: A Vezúv kitörése, 1863, olaj, 
vászon, 93 x 135 cm

A Kieselbach Galéria és Aukciósház jóvoltából   

© Fotó: Darabos György 

Kiállításenteriőr, Andy 
Warhol Narancssárga 

autóbaleset (1963) című 
festményével

© Glódi Balázs, Ludwig 

Múzeum, Kortárs Művészeti 

Múzeum, Adattár és Digitális 

Archívum 

Lakner Antal: Spermocolor (1997)
A művész jóvoltából © Fotó: Lakner Antal
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Búcsú Umbertótól

Eco szinte mindenről írt, nagyon sokat tett például azért, hogy  
a popkultúra is kritikai elemzés tárgyát képezze és fordítva: sokan 

– ne csak bölcsészlelkületűek – értesüljenek arról, mit is jelent  
a jelenségek kritikai elemzése. A sok gyerekkori Sherlock Holmes- 
sztori után nekem is Baskerville-i Vilmos segített megérteni anno, 
mit jelent a szövegértelmezés, mi az intertextualitás, vagy miért 
szeressem annyira a posztmodern szöveglopkodást. Igazi médium 
volt, messenger, a kettő közötti, mint Hermész vagy az angyalok. 
Sajnálom, hogy nem találkoztunk.

A Grand Budapest Hotel titkai

A film történetében központi szerepet játszó festmény, a Fiú almával valójában 
nem létezik, mint ahogy szerzője, Johannes Van Hoytl is a rendezői fantázia 
szülötte. A kép megfestésére Anderson a Londonban élő realista festőt, Michael 
Taylort kérte fel, és mivel elég pontos elképzelése volt, képeket is küldött neki. 
Az e-mailben Bronzino, Holbein és 17. századi holland festők művei érkeztek.  

„Fel se merül egy ennyire izgalmas felkérést visszautasítani. Wes pontosan tudta, 
mit akar, csak ugye semmi ehhez hasonló nem létezett” – mesélte Taylor. Hoytl 
kitalált festői stílusa ifj. Hans Holbein és id. Lucas Cranach keveréke lett, kis 
francia reneszánsz beütéssel. Amikor a főszereplő ellopja – vagy jogos jussaként 
magával viszi – a Fiú almávalt, helyére nagy sietve egy Schiele-szerű képet akasz-
tanak. A fiktív, de teljesen az életműhöz igazított Maszturbáló leszbikusok egy 
amerikai festő, Rich Pellegrino alkotása. Anderson őt mint régi ismerőst kérte 
fel a feladatra, mert Pellegrino rendszeresen részt vesz San Franciscóban a Bad 
Dads éves kiállításon, ahol csupa olyan mű szerepel, melyet valamelyik Wes 
Anderson-film inspirált. Erotikus képe rövid életű, mert amikor az örökösök nagy 
sokára észlelik, hogy eltűnt a fiú és az alma, dühösen szaggatják szét az ál-Schielét.

Winkler Nóra: Anderson meséi. Szállodába kihelyezett művészettörténet-óra, avagy a Grand 
Budapest Hotel titka, 2015/2

   

„Azon a napon, amikor 
meghalok, mindenre 

emlékezni fogok.”
   

Mucsi Emese: „Azon a napon, amikor meghalok, mindenre 
emlékezni fogok” – Umberto Ecó-ról, 2016/2

220 felett – a BMW művészeti projektje

Két dolog izgat – a szépség és a gyorsaság. Ezt Hervé Poulain mondta, őszintén. 
A francia árverésvezető ’69 óta vezet aukciókat, szakterülete a dizájn és a ritka 
autók. Ha nem kalapáccsal kezében szórakoztatja a világ felső pár ezrét, akkor 
sportkocsikban hasít, versenyeken vagy onnan hazafelé. 1975-ben pattant ki  
a fejéből, hogy e két világot házasítani is lehetne, és rávette barátját, Alexander 
Caldert, tervezzen műtárgyat egy versenyautóból, amit az 1923 óta létező legendás 
futamon, a Le Mans-i 24 órás versenyen fel is avatott.
5000 kilométert tesznek meg itt a kocsik, köztük az azóta legnevesebb művészek által 
dekorált példányok is. Egy sima műtárgy-kicsomagolás is tud izgalmas lenni, pláne 
az, ha kétszázzal száguld a mű – az autók sikere feltartóztathatatlan volt. Az ötletből 
nemzetközi artprojekt lett. Kezdetben az amerikai pop-art sztárjai gondolták újra az 
autókat, de a ma már tizenhét darabos sorozaton változatos műfajú és stílusú, befu-
tott művészek dolgoztak, Japántól Izlandig. Az egyedülálló BMW Art Cars kollekció 
a párizsi Louvre-ban, a bilbaói és New York-i Guggenheimben is szerepelt. 

Winkler Nóra: 220 felett – BMW Art Cars sorozat, 2013/1

Ismerem ezt a nőt

Mint ahogy a színpadi zeneszerzésben az ember nem tudja időnként Wagner gondolatait követni, és nem tudja, 
hogy egy eseményekben annyira gazdag történetet, mint mondjuk Trisztán és Izolda meséjét miért kell ott kezdeni, 
ahol mindjárt vége van az egésznek – persze így is marad ötórányi énekelni- és haldokolnivaló –, úgy különcködik 
Piero di Cosimo is. Ezer festői beállítás lehetséges, a vadászó hős és a bokorban hallgatózó, alig felöltözött asszony, 
vagy ami a legkézenfekvőbb, a dárdával talált asszonyi hús és a tehetetlen, kétségbeesett atléta. Ehelyett kapjuk ezt 
a pillanatot, a történet végét, Prokrisz a földön fekszik holtan, rászáradt, enyhén csordogáló vér a torkánál, sebek 
a karján, csuklója lefeszül, élettelen, szinte merev. Mellette egy szatír, de nagyon békés szatír, deréktól lefelé állat, 
bakkecskelábú, szőrös lény, de minket inkább deréktól fölfelé érdekel, érzékeny, áttetsző bőre, gyengéd mozdulata, 
ahogy a nő vállára teszi a kezét, a másikkal pedig kisimítja arcából a haját. 

Fáy Miklós: Ismerem ezt a nőt, 2015/8

H-1066 Budapest, Mozsár utca 1.  /  www.deakgaleria.hu  /  info@deakgaleria.hu  /  003612013740

Alapítva 1998-ban

képviselt művészek: Baranyai Levente, Bartis Attila, Bullás József, EIKE, Gáldi Vinkó Andrea, Hecker Péter, Hencze Tamás, Keresztes Zsófia, Kovách Gergő,  

Magyarósi Éva, Svatopluk Mikyta, Moizer Zsuzsa, Nemes Márton, Muntadas, Pintér Gábor, Vitaly Pushnitsky, Szűcs Attila, Alexander Tinei, Tivadar Andrea
Alexander Calder monogramja akár az Art Car rövidítése is 
lehetne. Ezzel indult a műtárgyasított kocsik sikerszériája

© BMW GROUP

Alexander Calder és az ötletgazda Poulain,  
Calder autójának makettjével és egy tortástállal

© BMW GROUP

Umberto Eco (1932–2016)
Fotó: Ufficio Stampa Università Mediterranea di 

Reggio Calabria Forrás: Wikimedia Commons

A Van Hoytl-féle Fiú almával – már a vonaton szöktetve
Forrás:  www.youtube.com/watch? v=1Fg5iWmQjwk

Piero di Cosimo: Nimfát sirató szatír, 1495 körül, olaj, fa, 65,4 × 184,2 cm, National Gallery, London
Forrás: Wikimedia Commons
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Artmagazin – ahol nem csak a külső, de a belső is tetszetős! 

Ha a művészetről eddig csak a szikár tények, a száraz előadások és az unalmas 

kritikák jutottak eszedbe, felejtsd el őket! Ahogy a Pauker Nyomda, úgy az 

Artmagazin sem elégszik meg az egyszerűvel: mindkét cég minőséget, művészetet 

és mindig egy kicsivel többet akar nyújtani az érdeklődőknek!

Lapozz bele az Artmagazinba, és győződj meg róla Te is: olvass érdekes cikkeket 

különleges műtárgyakról, képzőművészetekről, színházról, de akár a designról is! 

És persze a kivitelezés minőségéről is… 

(A Pauker a Te nyomdád is!)

Büszkék vagyunk arra, hogy az ország egyik 
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Gratulálunk a 100. számhoz Artmagazin!
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178 éves egészségügyi vállalkozásként a B. Braun életében az innovációk mellett kiemelt szerepet 
tölt be a hagyomány, a megbízhatóság és a hosszú távú értékteremtés. Történelmünk során sok 
nevezetes jubileumban volt részünk, így ismerjük az ilyen mérföldkövek megerősítő és jövőbe 
mutató szerepét.

Örömmel tölt el bennünket, hogy támogatóként hozzájárulhatunk a 100. lapszámával megjelenő 
Artmagazin hosszú távú sikereihez. Együttműködésünknek köszönhetően számos, művészet iránt 
érdeklődő egészségügyi szakemberrel oszthatjuk meg az Artmagazin értékteremtő munkáját, 
és bízunk benne, hogy ez a kapocs a jövőben még tovább erősödik.

Köszöntjük az Artmagazint, és sok sikert kívánunk a szerkesztőségnek további sok száz lapszámhoz.
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Korszakalkotók mecénás program 
Tenni azokért, akik tenni akarnak!

www.korszakalkotok.unicreditbank.hu 

BECSEI ÁRON
Órakészítő / Korszakalkotók nagykövet

hiszek és
a kitartásban.
Ezért
vagyok itt.

A jövőben
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