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Luxes, Musée des Arts Décoratifs, Párizs, 2021. május 2-ig
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FÉNYŰZÉS

A párizsi Musée des Arts Décoratifs 
1864-es alapítása óta vizsgálja művé-
szet és ipar kapcsolatát,  szenteli  en- 
nek ki  állításait a birtokában lévő több 
mint 800 000 tárgy segítségével. Az in  - 
tézmény 19. század közepén, akkor még  
Union Centrale des Beaux-Arts App-
liqués à l’Industrie néven kezdődő gyűj-
tőtevékenységéhez elsősorban promi-
nens iparosok és gyűjtők adományai 
jelentették az alapot. A világ minden 
tájáról származó tárgyak az országok 
kulturális sikereit vagy vélt technikai 
fölényét szimbolizálták – így a luxus-
faktor is gyakran megjelent bennük. 
E szépséget, unikális anyagokat vagy 
épp hibátlan kivitelezést reprezentáló 
temérdek mű jelenléte hívta életre a 
párizsi múzeum Luxes (Luxus/Fények) 
című kiállítását. A több mint 100 tárgy-
ból álló válogatás – amelyek többsége 
a  Musée  des  Arts  Décoratifs  gyűjte-
ményeiből származik – a fényűzés leg-
különfélébb válfajait mutatja be. Egé-
szen az ősi időktől indulunk, mágikus 

darabokkal, az istenimádat eszközeivel 
amelyeknél fontos volt az időtálló kivi-
telezés. Majd jöttek korszakok, amikor 
a fűszerek vagy a só számított luxus-
nak. A globális kereskedelem azonban 
új utakat nyitott a fényűzésben is;  az 
addig  ritkaságszámba  menő  dolgok  
elérhetővé váltak, helyüket pedig átvet-
ték a legkorszerűbb tudományos eszkö-
zök és ritka kéziratok. A 19. században 
a technológiai fejlődésnek köszönhe-

tően, amely a legjobb esetekben kreatív, 
művészi megformálásmóddal párosult, 
egészen kivételes tárgykultúra kezdett 
kibontakozni – megjelent például az 
haute couture, míg manapság a luxust 
elsősorban a pont ebből kinövő, vagy 
inkább ezt kinövő nagy márkanevek-
kel kapcsoljuk össze. (Lépold Zsanett)

Luxes, Musée des Arts Décoratifs, 
Párizs, 2021. május 2-ig

A brosst Lucien Hirtz, az Atelier F. Bisson 
dizájnere tervezte a Maison Boucheron 

számára, 1925, palládium, platina, lazurit, 
korall, jáde, ónix, türkiz, gyémánt, díszek 

és medál (türkiz, gyémánt és platina 
egyvelege), Párizs,  

Boucheron-gyűjtemény

Chila Kumari Singh Burman: remembering a brave new world  
(egy bátor új világra emlékezve)

Fotó: © Joe Humphrys

6 Artanzix



  

MÚZEUMFORMÁBAN 
ÖRVÉNYLŐ NEONOK

Miközben a világ legtöbb nagy múzeu-
 ma azzal küzd, hogy az intézményi zárt 
ajtók mellett miként legyen tevékeny 
az online térben, a Tate Britain előnyt 
kovácsolt a kevésbé szerencsés helyzet-
ből. Idén náluk olyan, megrendelésre 
készült kortárs képzőművészeti alko-
tás debütált, amely a múzeum zárva 
tartása ellenére is látható, sőt akár még 
segít is jobb kedvre deríteni a 2020-as 
év szerencsétlenségei miatt elcsigázott 
művészetkedvelőket.  Chila  Kumari  
Singh Burman a Tate Britain épületé-
nek utcafronti homlokzatát és ikonikus 
lépcsősorát borította be neonfényekkel 
és örvénylő színekkel. A helyspecifikus 
installáció címe is helytálló: remembe-
ring a brave new world, azaz egy bátor 
új világra emlékezve – a vírus kapcsán 
sokan nosztalgikusan idézzük fel  a  
múltat, amikor minden kényelmesebb-
nek tűnt, miközben a vírus utáni életet 
az újrakezdés lehetőségeként képzeljük  
el. Chila Kumari Singh Burman instal - 
lációja a hindu mitológiából, a bolly-
woodi filmek képi világából, a kolonia-
lista festmények stílusából  és  szemé-
lyes emlékekből, többek között a híres 
blackpooli,  évente  megrendezett  és  
gyerekként sokat látott fényfesztivál-
ból inspirálódott. Sőt a hindu ünnep, a 
fény fesztiváljaként is emlegetett díváli 
idején bemutatott munka különböző 
sztereotip képekkel is játszik: Britan-
nia a brit imperializmushoz köthető 
nőalakja például a szabadság és erő 
hindu istennőjének,  Kálinak  a  képé  - 
ben jelenik meg a munkán. És miért 
is  olyan találó a mű címe? A díváli az 
új  rakezdések, valamint a jó rossz felet-
 ti  győzedelmeskedésének ünnepe is...   
(Szilágyi Róza Tekla)

Tate Britain Winter Commission: 
Chila Kumari Singh Burman, 
Tate Britain, London, 
2021. január 31-ig

  

A BELSŐ 
KIFEJEZŐDÉSE

Hét évvel  ezelőtt,  2013-ban a stock-
holmi Moderna Museet grandiózus 
Hilma af Klint-kiállítása (amiről mi is 
beszámoltunk az Artmagazin  2013/4.  
számában) a világhírnévig repítette a 
svéd művésznőt, akivel az első abszt-
rakt művész pozícióját azóta meg is 
kell osztania Malevicsnek. Hilma af 
Klint munkássága bejárta a világot: 
monumentális alkotásaival legutóbb 
a New York-i Guggenheim Museum-
ban találkozhatott a közönség, most 
azonban visszatért hazájába, ismét a 
Moderna Museet szervezett neki át  fo-
 gó, reprezentatív tárlatot,  ám ezúttal 
Malmőben. A válogatásba bekerült a 
két legismertebb sorozat: a 193 műből 
álló Festmények a templomnak (Mål-
ningarna till  templet) azért is fontos, 
mert ezen követhető nyomon Hilma 
formanyelvének kialakulása. A másik, 
A tíz legnagyobb (De tio största)  1907 
novembere és decembere között szü-
letett; a sorozat mind a tíz képén lágy 
pasztellszínekben, ritmikusan kava-
rognak a formák, kölcsönhatásba lép-
nek az úszó, kurzív betűkkel, szinte 
vizuális verset alkotva. Szirmok, virá-
gok, petefészek és spirálformák sze-
repelnek állandó elemként a sorozat 
darabjain, amelyet Hilma af Klint a 
női életciklus feltérképezésének szen-
telt,  a gyermekkortól kezdve a fiatal-
ságon és felnőttkoron keresztül egé-
szen az öregedésig húzva az ívet.  Bár 
a pandémia miatt zárva tart az intéz-
mény,  reméljük,  a  kiállítás  később  
le   galább akkora sikert  arat,  mint a 
2013-as Hilma af Klint: Az absztrakció 
úttörője (Abstrakt pionjär: Hilma af 
Klint) című tárlat,  amely a múzeum 
eddigi leglátogatottabb kiállítása volt.  
(Lépold Zsanett)

Hilma af Klint: Konstnär, forskare, 
medium, Moderna Museet, 
Malmö, 2021. február 21-ig

Hilma af Klint: The Ten Largest, No. 1., 
Childhood; No. 4., Youth; No. 6., Adulthood 

(A tíz legnagyobb 1., Gyermekkor;  
4., Fiatalkor; 6., Felnőttkor), 1907

© Stiftelsen Hilma af Klints Verk /  

Fotó: Albin Dahlström / Moderna Museet
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