
  

ÚJSZÜLÖTT

New York változatosságának szimbó
lu  ma is lehetne a The Shed névre ke
resztelt komplexum, amely 2019 tava
szán nyitotta meg kapuit Manhattanben 
az zal a céllal, hogy a művészet külön
bö ző területeiről érkező programok   
nak preferencia nélkül biztosítson teret.  
A műfajok közti teljes egyenrangúsá
got érzékelteti az épület mobilitása is: 
az  objektum  élő  organizmus  hatását  
kelti  a  képző,  színház  vagy  éppen  
ze  neművészeti produkciók igényeihez 
igazodó szintekkel. A könnyen variál
ható belső terek határait  újra és újra 
megkérdőjelezi a kinetikus homlokzat, 
amely ké  pes bizonyos csarnokokat kül
té ri helyszínné alakítani egy teleszkó  
pos rendszer által. Daniel L. Doctoroff,  
a The Shed igazgatótanácsának elnö ke 
szerint  ugyanez  a  rugalmasság  fogja  
jellemezni a jövő művészetét. Az építé
szeti bravúr a Diller Scofidio + Renfro 
tervezőiroda kreativitását dicséri,  ami 
nemcsak a tengerentúlon, hanem sok
kal közelebb, Budapesten is formát ölt 
majd, hiszen az új Közlekedési Múzeum 
épületére kiírt nemzetközi tervpályáza
ton az ő tervük nyert. (Szuda Barna)

  

REJTJEL

A Pattern and Decoration (Mintázat és 
dekoráció) elnevezésű művészeti moz  
galomhoz 1972 és 1985 között csatlako
zott alkotók munkáiból rendezett kiál
lítást a MOCA. A feminizmus fel vetése
 it is magában foglaló ágazat egészen 
a közelmúltig kereste helyét a 20. szá  
zadi művészettörténetben – a legtöb
ben alulértékelték. Pedig a kézműves 
technikákat  újjáélesztő  stílus  élesen 
bí   rálta a modernizmust azáltal,  hogy 
a művészet dekoratív szerepét, az esz
tétikai  élményt  helyezte  előtérbe  az  
ideologikussággal, az elméleti háttérrel 
szemben. A virágminták, arabeszkek és 
a patchwork technika megidézték azt 
a rendezőelvet, azt a logikát, ami pél

dául az iszlám díszítőművészetre is jel
lemző, illetve azokra a kézműves tech
nikákkal létrehozott művekre, amiket 
névtelen női alkotók hoztak létre az 
évszázadok során, és ami a leginkább 
hiányzott a kortárs amerikai – elsősor
ban keleti parti – művészetből. Talán 
nem véletlen, hogy a mozgalom Kali
forniából indult,  ahol ugyebár mindig 
süt a nap. A közelmúltban Európában 
vendégeskedett műveket Bécs után a 
budapesti Ludwig Múzeumban január 
5ig tekinthették meg az érdeklődők. 
(Szuda Barna)
 
With Pleasure: Pattern and 
Decoration in American Art 
1972–1985, The Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles, 
2020. május 11-ig

A The Shed épülete
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Sandra Sallin: Melasti, 1981, olaj, vászon, 106,7 x 91,4 cm
Fotó: © Zak Kelley
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A PUNKOK NEM 
HALOTTAK!

A ’70es években kialakult, kifejezetten 
a rossz gazdasági helyzetre adott reak
ció, a punk nem csupán a nagyhatalmak 
diszkomfortot  okozó  politikai  dönté
sei, hanem az egyre megrögzöttebb, a 
korral nem haladó, elavult szabályrend
szerek mentén működő rockzeneipar 
ellen is lázadt. Az általános közhangu
latnak köszönhetően hamar meghatá
rozó szubkulturális jelenséggé vált és a 
zeneipar után más területekre is kihatott.
A szubkultúra sajátos vizuális nyelveze
tét és annak fejlődését bemutató kiállí  
tás, a Punk Graphics az USAban és Ang
liában született emlékezetes grafikák 

–  poszterek,  albumborítók,  zeneipari  
promóciós anyagok és zineek – közül 
válogat, és a világ egyik legalaposabb 
punkemléktárgygyűjtője, Andrew Kri
vine kollekcióját helyezi középpontba.  
A változatos anyag többek között azt az 
általános képzetet cáfolja meg, misze
rint a punk vizuális világa sztereotip 
megoldásokból építkezik – a szándéko
san eklektikusra válogatott, többféle stí   
lust bemutató anyag célja a különbö ző 
vizuális stratégiák és hozzáállások be
mutatása a punk grafikákon használt, 
kölcsönzött és megidézett képektől a 
montázson,  kollázson  keresztül  egé
szen a zenei zineekre jellemző „csináld 

magad” megoldásokig. A kiállításból 
az biztosan kiderül: a punk szelleme az 
élet több területén is arra ösztönözte 
az embereket, hogy magukat kreatív és 
aktív szereplőként képzeljék újra a zene, 
a képzőművészet és a dizájn uralta szub
kultúrában. (Szilágyi Róza Tekla)

Punk Graphics. Too Fast to Live, 
Too Young to Die, ADAM – Brussels 
Design Museum, Brüsszel,  
2020. április 26-ig

  

MANHATTANI 
BÚZAMEZŐK

Agnes Denes magyar származású ame
rikai festő, konceptuális művész a land 
art egyik legelső képviselőjeként vált is 
mertté. Gyakran monumentális méretű 
műveivel az ökológiai művészet úttörője 
volt a ’80as években. A land art mellett 
tudományos rajzok, versek, filozofikus 
írások, szobrok, kézzel és számítógéppel 
készített komplex diagramok alkotják 
eddigi életművét. Denes az elsők között 
volt, akik a művészet és a tudomány kap
csolatát kezdték vizsgálni. ’80as évek 
eleji munkája, a Wheatfield – A Confron-

tation (Búzamező – konfrontáció) révén 
vált  világszerte  ismertté.  Figyelemfel
keltő akciója során búzát termesztett a 
New Yorki felhőkarcolók árnyékában 

– őt már akkor a fenntartható fejlődés  
foglalkoztatta. DélManhattanben (a ké 
sőbbi Battery Park City helyén) Denes 
egy  kétholdas,  építési  törmelékkel  és  
sze  méttel teli területet ültetett be búzá
val – mindezt a World Trade Center és 
a Wall Street tőszomszédságában. A pro   
jekt  igen hosszadalmas folyamat volt:  
segítőivel  először megtisztították a te
rületet,  majd  termőföldet  hordtak  rá,  
bevetették búzával, s végül többmázsá
nyi gabonát arattak le. A learatott búza 
a Minnesota Museum of American Art  
vándorkiállításának köszönhetően a vi  
lág huszonnyolc városába jutott el 1987 
és 1990 között. A látogatók kis csoma
gokban magukkal vihettek a búzából,  
hogy újra elültessék azt a világ bármely 
pontján. Sőt a művész még a szalmát is 
hasznosította: azt a New Yorki rendőr
ség kapta meg, a lovai számára. Most 
ennek a projektnek a dokumentációja is 
látható a The Shedben. (Lépold Zsanett)

Agnes Denes: Absolutes and 
Intermediates, The Shed,  
New York, 2020. március 22-ig

Agnes Denes: Wheatfield – A Confrontation, Battery Park Landfill,  
Downtown Manhattan, The Harvest, 1982

Az acb Galéria jóvoltából

Részlet a Too Fast to Live,  
Too Young to Die: Punk Graphics,  

1976–1986 című kiállításról
Fotó: © Be Culture – All About Arts Communication
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