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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
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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 
legszebb művészeti magazinja nálunk készül.
Gratulálunk a 100. számhoz Artmagazin!

Művészetek Háza Veszprém 
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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.

B. Braun Magyarország | 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Tel.: +36 (1) 346-9700 | Fax: +36 (1) 438-4900 | www.bbraun.hu
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MAURER DÓRA
NYOMHAGYÁS – NYOMTATÁS
10.13 – 12.03

BARANYAY ANDRÁS
1938 – 2016
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