
Saját szójátéka szerint a három „kon” között helyezkedik el, ezek  
a konceptualisták, konstruktivisták és a komputerek. És ebben a viccében az 

is benne van, ami egész művészetét jellemzi, vagyis valami kis rendetlenséget 
csinálni egy rendszerben. Az egyik első komputerművész(nő) és a direkt 

előidézett véletlenek. 

Kumin Mónika

MONOTONITÁS, 
SZIMMETRIA, MEGLEPETÉS

Vera Molnar a Kiscelli Múzeumban

Vera Molnar: (Út)Vonal 97-04, kézzel szövött gyapjúszőnyeg, Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjtemény
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Jelenleg Berlinben, Zürichben és New 
Yorkban futnak egyéni kiállításai.
Az 1947 óta Párizsban élő Vera Molnar, 
a komputerművészet grande dame-   
ja már gyerekként elkezdett „prog  ra-
mozni”, amikor korai balatoni látképe-
 in szisztematikusan használta a paletta 
négy egymást követő színét. 1946 óta 
vallja magát absztrakt művésznek, mé g -
is első egyéni kiállítására csak 1976-  
ban került sor. Itthon szerencsére egyre 
gyakrabban láthatóak művei: a Szépmű-
vészeti Múzeum 2010-es, jelentős, tema-
tikus tárlata óta 2012-ben az egri Kepes 
Intézetben, a Ludwig Múzeumban, a 
Francia Intézetben és a Vintage Galériá-
ban. A Vasarely Múzeum nemrégiben 
nyílt Kód és algoritmus című kiállítását 
ugyancsak az idén 95 éves Vera Molnar-
nak ajánlották a szervezők.
Az életmű retrospektív igényű áttekin-
tésére ezúttal a Kiscelli Múzeum vál-
lal kozott újra. A két kurátor, Cserba 
Jú   lia és Róka Enikő az itthon a legna-
gyobb Vera Molnar-anyaggal rendelke-
 ző Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjtemény  - 
ből válogatott. Az évtizedek óta szisz  te  - 
matikusan építkező kollekció nem csak 
Vera Molnarban erős, a konstruktív- 
konkrét témában is megkerülhetetlen-
nek számít. 

A kiállítás egyúttal a Kiscelli Múzeum 
– Fővárosi Képtár gyűjteményfejlesz-
tési koncepciójához is kapcsolódik, 
mely  nek egyik fókusza a Párizsban élő  
magyar alkotók műveinek gyűjtése.  
En  nek köszönhetően az elmúlt néhány  
év során Reigl Judit és Pátkai Ervin, 
újab ban pedig Vera Molnar művei ke -
rül  tek be a gyűjteménybe. A Szöllősi- 
Nagy–Nemes Gyűjtemény darabjai mel  - 
lett először lesznek láthatóak ezek az  
új szerzemények.
A kiállítás az életmű alapos ismerői szá-
mára is tartogat néhány meglepetést. 
Többek közt azt a kézzel szőtt gyapjú-
szőnyeget, melyet egy 1997-es, egyvo-
nalas grafika alapján a békésszent and-
rási kéziszövő-műhely készített, vagy 
Molnar friss művei közül a legutób-
 bi kórházi tartózkodása alkalmával a  
na    pi me  nü hátoldalára, egyvonalas raj-
zok nyomán készült, ötméteres „szala-
got”. Vagy a Klee-hommage-ok köré      be 
vonható Montparnasse sorozat különö-
sen szép darabját a Kiscelli Múzeum 

– Fővárosi Képtár gyűjteményéből.
Vera Molnar struktúrát és véletlent  
öt  vöző generatív művészetének kontex-
tusa az 1910-es és 20-as évek konstruk-
tivizmusán alapuló, geometrikus ab  szt  - 
rakt művészet, közelebbről annak fran  -

ciás változata (François Morellet, Juli-
 je Kniefer, Aurélie Nemours). Molnar 
mo  nográfusa, Vincent Baby frappáns 
meghatározásával: „konceptualizmussal 
flörtölő anarcho-konstruktivizmus”1.
Molnar ugyanakkor nem csak az első 
(női) komputerművészek egyike. Szöl-
lősi-Nagy András a kiállítás katalógu-
sában így pontosít: „Vera Molnar úttörő 
és első volt az algoritmikus és a véletlent 
tudatosan összekapcsoló és alkalmazó 
művészek között, hiszen jóval azelőtt, 
hogy számítógéphez jutott volna, már 
1959-ben kidolgozta egy képzeletbeli gép, 
a machine imaginaire működési elvét 
és aszerint alkotott, mint egyfajta élő 
Turing-gép.”2

Molnart tehát elsősorban a kutatás fog-
lalkoztatja, a rend, a struktúra, illetve 
a rendetlenség összekapcsolásának le  -
hetősége. Kiindulópontja rendszerint 
va  lamely szabályos forma, ám a para-
méterek minimális változtatása (a mű  - 
vész szavaival: „1% rendetlenség” hozzá - 
adá  sa) „komplex rendetlenséget” ered-
ményez. Molnar a véletlent használja fel 
kompozíciós elemként. 1959-től a „ma -
chine imaginaire”, majd 1968-tól a va  - 
lódi számítógép és a plotter segítségével 
generált művek az alapformákban rej-
lő variációs lehetőségek szisztematikus  

Vera Molnar: Kör és tört vonal (Montparnasse ciklus Klee után), 2007, színes ceruza, ceruza, papír, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár
Fotó: © Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár / HUNGART © 2019
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végiggondolását célozzák. Ugyanakkor  
művészetének elengedhetetlen tarto zéka 
az irónia, a humor és a játékos távolság-
tartás. Továbbá a textualitás és a nyelv-
játékok iránti fogékonyság, melyet egy 
azóta elhíresült mondata jelez a legtalá-
lóbban: „A három »kon« között helyez-
kedem el: konceptualisták, konstrukti-
visták és a komputerek.”3 Ami nemcsak 
a művész szellemességéről árul el sokat, 
hanem alkotói módszereiről is.
Vera Molnar már az 1940-es évek végétől 
készített hommage-okat, gyakran vala-
mely személyes élmény hatására. Egyik 
visszaemlékezése szerint a sorozatok 
gon  dolata a Sonia Delaunay-vel való, a 
későbbiek szempontjából meghatáro-
 zó találkozás hatására ötlött fel. Korai  
hommage-ai (pl. Dürer, Klee) egyaránt 
jelzik művészi hivatkozásait, illetve a 

szisztematikus képi gondolkodás meg-
jelené sét. Molnar rendszerint geomet-
riai alapformák (négyzet, téglalap) se  - 
gítségével, mi  nimális vizuális esemé-
nyek beiktatásával írja át saját nyelvére 
„választott mesterei”: Dürer, Theo van 
Doesburg, Monet, Cézanne, Klee, Male-
vics, Naum Gabo műveit. A műcsoport 
egyúttal a művészi gondolkozásmód 
vizsgálatát, a kompozíciós eljárás újra-
értelmezését, továbbgondolását is cé-
lozza. Egy-egy témához akár évtizede-
ken át újra és újra visszatér. A Kiscelli 
Múzeum válogatása az életművet meg-
határozó három nagy hommage-ciklus 

– Dürer, Cézanne, Klee – köré összpon-
tosul, melyben a legnagyobb hangsúlyt 
talán a Sainte- Victoire ciklus kapja.
A Cézanne-t is inspiráló provence-i 
hegyről, a Montaigne Sainte-Victoire- 

ról készült több száz darabos ciklus 
kollázsokat, gesztusfestményeket, sze-
rigráfiákat, akrilképeket és fotókat 
tar talmaz.4 A művész kamaszkorában  
egy Hokuszai-monográfiában felfedez-
 te a híres Fudzsi-hegy görbéjét. Majd 
az 1970-es években rátalált a – statisz-
tikai felmérésekhez is használt – Gauss- 
görbére, melyből – a már említett mó  - 
don – „1% rendetlenség” hozzáadásá-
val transz  formációk sorozatát hozta lét  - 
re. Később egy aix-en-provence-i tar-
tóz kodás során a Sainte-Victoire hegy 
kontúrjában ismerte fel újra a maga 

„ideálisan tökéletlen” Gauss-görbéjét. 
A Sainte-Victoire-variációk sorából a 
komputer segítségével készült, anali-
tikusabb, szigorúbb printek, másrészt  
a szabadabb, spontánabb tépések és 
gesztusfestménye k emelhetők ki.

Vera Molnar, 1961
Fotó: © Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár
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„A természet fáradhatatlan szemlélése  
és a festészet néhány óriásához való kö-
tődése között közvetlen kapcsolat van: 
az a meggyőződés, hogy egyeseknek job-
ban sikerült megfigyelni a világot, meg-
érteni valamit rejtélyükből [...]” – fogal-
mazta meg – Molnar Monet-ciklusa  
kapcsán – Laurent Salomé az hommage -
problematika lényegét.5

Molnar szisztematikus gondolkodás-
módja mögött tehát mindig ott a sze-
mélyes, az érzéki. Nem véletlen, hogy 
vizuális találkozásait gondosan veze-
tett naplók sorában (journaux intimes) 

rögzíti, melyben az egyes témákat váz-
latrajzok, ragasztások, fotók, jegyzetek  
segítségével dolgozza fel. Egyfajta ar -
chívum ez, ahová akár évtizedekkel  
ké  sőbb is fordulhat inspirációért.
„A Sainte-Victoire azóta is kísért” – em-
lékszik vissza a kiállítás katalógusá-
ban vele készített interjúban. „Egyik 
nap, mikor elindultam otthonról, a kö -
zeli ház leomló vakolatában a Sainte- 
Victoire-t láttam kirajzolódni. Gyorsan 
visszafordultam a fényképezőgépemért 
és készítettem róla egy fotót, amit az -
után komputeren tovább variáltam.”6  

A szóban forgó fotósorozat látható  
a kiállításon, akárcsak az a livrimage, 
mely szintén a Sainte-Victoire-ral foly-
tatott sok évtizedes párbeszédet viszi 
tovább. Egy négy vízszintes sávra vá-
gott jegyzetfüzet ötletéből kiindulva  
Molnar négyféle színű és vonal vastagsá-
 gú gouache gesztussal rögzítette a hegy  
vonalát. A száztizenkét oldalas könyv 
pontosan 6 765 201 Sainte-Victoire -t  
tartalmaz, mely ráadásul formailag is 
kifinomult és szellemes párbeszéd  be 
kezd Raymond Queneau Százezer mil-
liárd költeményével.

Fentről lefelé: Vera Molnar: Sainte-Victoire összehangolt vonalakból I., 2017, szitanyomat, papír, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár  
és Sainte-Victoire összehangolt vonalakból II., 2017, szitanyomat, papír, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Fotó: © Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár / HUNGART © 2019
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A Kiscelli Múzeum kiállításán a gene-
ratív művészet úttörője mellett egy má    - 
sik Vera Molnar-kép is kirajzolódik, 
mely a „rátaláló” művészek örököse-
ként mutatja be a művészt.7 Cézanne 
ro  konaként, aki maga is „kutató”, „rá-
találó” művészként határozta meg ma -
gát („Je cherche en peignant.”), és akinek 
életműve a „képződő” természet megra-
ga dását célzó, élethosszig tartó keresés 

volt. Cézanne-hoz hasonlóan Molnar 
esetében is a felfedezés folyamatán van  
a hangsúly: a véletlen érdekli, a megle-
pe tés. „Monotonitás, szimmetria, megle-
petés” – idézi egy alkalommal Baude-
laire Fleurs du malhoz írt bevezetőjé   nek 
sorait, majd hozzáteszi: „ez az én prog-
ramom”.8 Referenciáiban, „rátalálásai-
ban” rendre tetten érhető a modernitás 
hagyományához való komplex kötődés. 

„A múlt és a jövő művészete között inga-
dozom, hol előre, hol hátra tekintek”9 

– nyilatkozta.
Vera Molnar tehát a „befejezetlent” ke-
resi, a „létesülőt.” „A kétség jobban tet-
szik, mint a megoldás” – fogalmazta meg 
egy alkalommal.10 A „kételyéről” persze 
újra Cézanne ug  rik be, még  hozzá Mau-
rice Merleau-Ponty kételkedő Cézanne- 
 ja. Pontosab ban a Cézanne kételye című,  

Vera Molnar: Transzformáció 15., 1975, akril, vászon, Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjtemény
Fotó: © Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár / HUNGART © 2019
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híres szö  vege, mely 1945-ben jelent 
meg Franciaországban és nagy hatás-
sal volt a fenomenológia iránt fogékony 
művészek és teoretikusok körében.11 Így 
Molnar festőnek induló, majd a tudo-
mányos percepciókutatás felé forduló 
férje, Molnár Ferenc (François Molnar) 
számára is, aki egy 1958-as, François 
Morellet-ről írott szövegben idézte fel 

Cézanne „kételyeit”: „Ha megértjük 
Cé  zanne kételyeit, akkor talán Morel-
let festményeit is meg fogjuk érteni.”12  
„A festő nem bolond” – idézi szöve-
 ge végén François Molnar az ismert 
Cézanne-i bon mot-t.13 Egy későbbi szö-
vegének Vera Molnar ugyanezt a címet 
adta: A bizonyosság efemer pillanata.  
„A festő nem bolond” (Paul Cézanne).14

  

Rendetlenség a rendben.  
Vera Molnar művészete,  
Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, 
Budapest, 2020. március 15ig
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