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Gerhard Richter az egyik legfontosabb 
ma élő képzőművész – ismertsége, je-
lentősége, életművének súlya megkér-
dőjelezhetetlen. Kiállításán a Nemzeti 
Galériában néha tumultuózus jelenetek 
zajlanak, rengeteg embert érdekel a vi-
lág egyik legnagyobb festője, akinek 
nemcsak intézményi, de piaci sikereiről 
is sokat hallani. Ittléte egy nagyvonalú 
sorozat, a Klasszikus Kortárs Német ré-
sze, amelyben Günther Uecker, Jörg Im-
mendorff és Georg Baselitz munkássá ga 
is kitárult már a nézők előtt. Július vé-
gén Evelin Hust, a budapesti Goethe In-
tézet – fontos partner e kiállítások lét-
rejöttében – vezetőjének társaságában 
beszélgettünk az Intézet könyvtárának 
csodálatos belvárosi kertjében. A német 
kortárs terep női szereplőiről volt szó, 
azokról az elismert, díjazott, csúcsgalé-
riák által képviselt, világszerte fontos 
múzeumokban kiállító alkotókról, akik 
igaz, hogy Velencei Biennálékon képvi-
selik az országot, akadémiákon profesz-
szorok és gyűjtőkörük is erős, talán még 
sincs olyan evidens helyük a nézők fejé-
ben, mint említett férfitársaiknak. En-
nek a nyári délelőttnek eredménye ez  
a cikk, amelyben végigvettük, utazása-
ink során kiket láttunk és műveik miért 
maradtak bennünk élesen, melyikükkel 
olvastunk nagy interjúkat, ahol eredeti 
és emlékezetes dolgokról meséltek. Hat 
kedvencünkről írunk most, kifejezet - 
ten személyes nézőpontból, és a maga-
zin on line felületén további jelentős né-
met nőkre hívjuk fel a figyelmet. Jöjjön 
most a címlapon már beköszönt Rebecca 
Horn mellett Isa Genzken, Rosemarie 
Trockel, Alicja Kwade, Katharina Grosse  
és Maria Eichhorn, az artmagazin.hu-n  
pedig Hito Steyerl, Anne Imhof és  
a csodálatos Charlotte Posenenske!

Rebecca Horn

Nem tudom, hogy pontosan mikor kezd-
te Frida Kahlót felfedezni a feminista 
szakirodalom, vagy mennyire lehetett 
hatással a hetvenes évek elején Német-
országban bárkire is, de Rebecca Horn 
művészete olyan, mintha Frida Kahlo 
testhez, betegséghez fűződő viszonya 

kapott volna új dimenziókat. Én elő - 
ször 1992-ben láttam egy művét Kassel-
ban, a documentán (The Moon, the Child 
and the River of Anarchy – A hold, a gyer  
mek  és  az  anarchia  folyója), ott már 
gran diózus installációként jelent meg 
az egyik fő motívuma, a folyadékok ke-
ringetése, ami a vérkeringésre vezethe-
tő vissza. Ott iskolapadok lógtak fejjel 

Rebecca Horn Berlinben és Párizsban élő német vizuális művész. 1944-ben született Michelstadtban. Legismertebb munkái  
az installációi, de emellett rendezett játékfilmeket is, illetve a body arthoz közelítő és néha az avantgárd divat eszközrendszerét 
idéző, az emberi testet átalakító és meghosszabbító protézisei voltak azok az alkotásai, melyekkel a hetvenes években először 
ismertté vált. Az áttörést az 1972-es documenta hozta el számára, amelyen Harald Szeemann meghívására vett részt. A nyolc-
vanas évektől a térspecifikus installációk felé fordult, 1988-ban Carnegie-díjban részesült The HydraForest (A Hydra-erdő ) 
című munkájáért. És most január 23-ig látogatható a kiállítása Bécsben, a Kunstforum Wienben. 

Rebecca Horn: Handschuhfinger (Kesztyűujjak), 1972, számozott és aláírt  
fekete-fehér nyomat, 80 × 60 cm, Sammlung Rebecca Horn © Rebecca Horn,  
Bildrecht Wien, 2021 / HUNGART © 2021
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lefelé a plafonról, és tintát keringetett 
köztük, helyspecifikus installáció volt, 
mert egy osztályterem volt a kiállítóhely. 
Fiatal korában ő is átesett egy olyan tü-
dőbetegségen, ami egész gondolkodását 
meghatározta: talán erre vezethető visz-
sza, hogy a test, a test használata, kiter-
jesztése, meghosszabítása központi sze-
repet játszik nála, mondjuk a legintenzí-
vebben a korai munkákban, a hetvenes 
évek performanszaiban. A betegség azt 
is meghatározta, hogy milyen anyago-
kat kezdett használni. Nem lehetett por 
körülötte, nem tudott volna se csiszolni, 
se terpentinnel dolgozni, viszont maga 
az anyag létrehozása, a különböző folya-
matok nagyon is izgatták, kifejezetten 
érdeklődött az alkímia iránt, és az alki-
mista ábrázolásokkal is sok átfedés mu-
tatkozik nála: a testek közötti áramlás, 

a testrészek, elemek, égitestek közötti 
mágikus összefüggések. 
A címlapon szereplő kép egy korai film - 
jéből részlet: egy férfi olyan férfi-nő 
egyesülésről beszél benne, ami tele van  
alkimista szimbólumokkal, ezt követő-
en Rebecca Horn mindkét kezében ollót 
tartva a hosszú haját vagdossa le, egé-
szen rövidre. Az ollók tánca arra emlé-
kez teti, amikor a szexben összefonódnak 
a lábak, és ez tulajdonképpen valami 
kozmikus egyesülést is jelent. Az egész 
jelenet egy üres szobában játszódik, ami-
ben nincs más, csak a két egyforma ab-
lak közt egy tükör. A végén a kamera ide 
fordul, közben madárcsicsergést hal lunk, 
és a szöveg vége az, hogy ez az állapot 
maga az oázis. Minden művét órákig 
lehetne elemezni, és mindenféle műfaj 
megjelenik és egyesül nála, szóval igazi 

„ultima materia”, amit létrehoz. Az kü - 
lön érdekes, hogy mennyi művében hasz - 
nál tollakat, akár saját magának csinál 
szárnyat, akár fehér pávatollakat moz-
gat meg egy szerkezettel úgy, mintha 
egy pávafarok folyamatosan szétnyílna 
és összecsukódna – engem ezek a régi 
kihajthatós mesekönyveimre emlékez-
tetnek, abból is a Hamupipőkére, ami 
francia rokokó környezetbe helyezte a 
báli jelenetet, azt tudtam olyan elvará-
zsolva nézegetni, soha meg nem unva, 
ahogy az alakok síkból térbe helyeződ-
nek. A francia tündérmesék egyébként 
azon a performanszán is átütnek, ami-
ben egy meztelen nőalak hevederekkel 
a fejére erősített, égre meredő szarvval 
sétál egy, talán, búzamezőn. A Horn, 
ugye, szarvat jelent. 

Rebecca Horn: Einhorn (Unikornis), 1970, számozott és aláírt fekete-fehér 
nyomat, 80 × 60 cm, Sammlung Rebecca Horn, © Rebecca Horn, Bildrecht Wien, 
2021 / HUNGART © 2021

Részlet Rebecca Horn jelenleg látogatható bécsi kiállításából, Bank Austria 
Kunstforum Wien, 2021, fotó: Gregor Titze / Bank Austria Kunstforum Wien,  
© Rebecca Horn, Bildrecht Wien, 2021 / HUNGART © 2021
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Rosemarie Trockel

Az első és legelgondolkodtatóbb dolog  
a világhírűvé vált Rosemarie Trockelről, 
hogy egész életét meghatározó agorafó-
biája van. Amikor a hetvenes években 
Köln – itt járt a dizájn- és művészeti 
akadémiára – teljes eufóriában pezsgett, 
hogy művészeti szempontból valami je-
lentős alakul, Trockel otthon kuksolt, és 
a tanára járt ki hozzá az órákat leadni. 
Ezt a blokkoltságot később úgy fejtette 
meg, mint olyan terektől való rettegés, 
aho va nagyon vágyik, de bevehetet-
lennek tűnnek. Amúgy az agorafóbia 

gyakoribb a nőknél, és a pszichiátria  
a 20. század női szerepének átformáló-
dásához is köti, ahhoz, hogy korábban 
nem az önálló nő volt az ideális, hanem 
a függő helyzetben levő, nem nevelték 
arra, hogy szembenézzen a félelmeivel,  
küzdésre, szabadságra, önállóságra nem 
bátorították, ezért amikor kikerül a biz - 
tonságos környezetből és önálló, követ-
kezményekkel járó döntéseket kell hoz-
nia, az nem könnyű, és ösztönösen me-
nekülni akar. Ezt azért is részletezem, 
mert duplán rímel Trockel pályájára, 
amiben sokszor foglalkozott nőies vagy 
annak tartott témákkal, anyagokkal, 

Az 1952-es születésű Rosemarie Trockel alkotói eszköztára a koncept ready-made-ektől a kerámiákon át a szövőgéppel készített 
absztraktokig terjed. Munkáit a „tradicionálisan női” technikákat újraértelmező, ironikus és provokatív hangnem jellemzi,  
a kulturális kódokat, valamint dogmákat megkérdőjelező hozzáállása teszi egyedivé. 1999-ben első női alkotóként reprezentálta 
Németországot a Velencei Biennálén. 1998 és 2015 között a düsseldorfi képzőművészeti akadémián tanított.

Rosemarie Trockel, fotó: © Curtis Anderson / 
HUNGART © 2021

Rosemarie Trockel: Wette gegen sich selbst (Fogadj magad ellen), 2005, vegyes technika, 14 × 44 × 22 cm, forrás: Flickr / HUNGART © 2021
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technikákkal. Ezt legjobban a hetvenes 
évekbeli gyapjúképei példázzák, a szö-
vés, fonás tevékenységeit kifejezett iró-
niával emeli be, amiatt is, mert a hierar-
chiában a festészet van legfelül és ezek  
a kézművességek alul. Ezek a nagy képek 
később annyira eggyé váltak a nevével, 
hogy sokszor jelezte is, ennél gazdagabb 
az életmű. Tényleg: nagyon sokféle dol-
got csinált a koncepttől a kerámiáig, és 
mondja is, hogy amint valami igazán mű-
ködik, abba kell hagyni és mást keresni.
Visszatérve a kezdetekhez: rögtön egy 
fontos női barátság lesz sorsfordító, mert 
egy iskolai koncerten felfigyel egy szim-
patikus ismeretlenre. Szóba elegyednek. 
Monika Sprüth akkor várostervező volt, 
művészálmokkal, úgyhogy Trockel biz-
tatására kivettek egy stúdiót. Trockel 
ak kor rajzolt, festett, szobrokkal, kicsit 
filmekkel is kísérletezett. Közben egyre 
több művészcsoport formálódott a vá-
rosban, közös festőakciókkal, Sprüth 
meg rájött, nem elég jó a művészséghez,  
inkább kurátorként kiállításokat csinált  
a stúdiójukban. Ezek olyan jól mentek, 
hogy felmerült egy saját galéria ötlete, és 
szinte galériásként képviselte Trockel 
érdekeit, aki amúgy se szívesen ment 

emberek közé. Ennek legviccesebb for-
mája az volt, mikor Sprüth konkrétan 
úgy járt el találkozókra, mintha ő len-
ne Trockel. Működött a duójuk, együtt 
mentek New Yorkba a nyolcvanas évek 
vége felé, összeismerkedtek Cindy Sher-
mannel, Jenny Holzerrel, akiknek már 
jó ideje kiállítást akartak szervezni. Picit 
szívszorító párhuzamba állítani ezt a ko-
rabeli magyarok lehetőségeivel, és érde-
kes adalék, hogy a macsóbb Kölnhöz ké-
pest New York művészeti téren nagyon 
szabadnak tűnt: Trockel úgy emlékszik, 
a nők helye és helyzete sokkalta elfoga-
dottabb volt. Monika mára az egyik leg-
jelentősebb galériás, Trockelt pedig úgy 
tartják számon, mint az egyetlen nőt, 
aki el tudott érni olyasmi intézményi el - 
fogadást, mint Sigmar Polke vagy Rich-
ter. Közben ő maga nem hisz az ilyen po-
zíciókban, listákban se. Szerinte az em - 
bernek nem szabad kontrollálnia, irányí-
tania saját karrierjét. Elég, ha önmagát 
sikerül. Trockel 2015-ben, nagy bregenzi 
kiállításán bejelentette, hogy ez most az 
utolsó a következő hét évre, de Düssel-
dorfban, a Malkasten művészközpont-
ban látható tőle sok minden, és lassan  
le is telik a hét év.

Katharina Grosse

Abszolút beazonosítható az életműve, 
mert a színei, a jellege hasonló, még ha a 
hordozók és méretek nagyon változnak 
is, de például összehasonlítva Rosema-
rie Trockellel, akinél mindenféle anyag, 
felület, műfaj, hangvétel megtalálható, 
Grosse esetében mindig tudod, hogy őt 
látod. 1961-ben született Freiburgban, 
ahol az informelnek volt nagy hagyomá-
nya, Emil Schumacher laza, nagy gesz-
tusokkal festett műveit látta már fiata-
lon, és az első művészeti magántanára is 
ebből a vizuális világból jött.
Grosse egy ponton elkezdte firtatni, mi-
ért volna evidens, hogy a képek mindig 
egy adottságot, a falak meglévő rendsze-
rét követik, kérdés nélkülinek veszik, 
hogy egy mű lapos és installálható egy 
statikus fehér felületre. Ő ki akarta ter-
jeszteni, kivinni az egészet térbe, hiszen 
egy kép lehetne fluid, mint a film, ül het - 
ne akárhol, sarokban, tereken átíve lő-
en, ahelyett, hogy szinte a falak létének  
hasznosságát bizonyítja.
Szerintem hatalmi kérdéseket is felvet, 
amit csinál, bár szerinte a művészetben 
nem muszáj politizálni. Nem kötelező 
ilyen tartalmakkal feltölteni műveket, 
lehet engedni, hogy a művészet olyan 
hely legyen, ami mindössze izgalmas, 
lenyűgöző. Amúgy is, máshol sokkal 
nagyobb hatást lehet elérni politikailag. 
A színek, a keveretlen színek kezdettől 
fogva izgatták, Európa-szerte utazott, 
Rómába, Nápolyba ment, hogy eredeti-
ben nézze a reneszánsz képeket. 
Nagyon megmaradt bennem, amikor ar - 
ról beszélt, hogy épp akkor jött vissza 
a festés divatba, amikor ő felnőtt, „épp 
még a fotó előtt, Bernd és Hilla Becher 
előtt” (ők ipari épületeket, struktúrákat  
fotózó művész házaspár). Ez kissé off-
topic, de azért hangsúlyozom, mert fan - 
tasztikus, hogy két ember oktatói tevé-
kenysége ennyire korszakos jelentőségű 
bír lenni. Visszatérve Grosséra és a for-
matív éveire, akkoriban új vadaknak ne  - 
vezték az erős színekkel figuratív képe-
ket festőket, akik kifejezetten a mini-
malizmus ellenében léptek fel, és arra 
vágytak, hogy valóban, ténylegesen ben-
ne legyenek a művek létrehozásában, ne 

Rosemarie Trockel: Ohne Titel 3 (Cím nélkül 3.), 1994, lószőr sörte, fa, 70,4 × 141,2 × 8,8 cm,  
© Rosemarie Trockel, © VG Bildkunst, Bonn, 2021, © Sprüth Magers / HUNGART © 2021
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Katharina Grosse: o.T., 1999, akril, papír, 22 db 390 × 240 cm-es csík, installáció, változó méret, részlet a Museum Wiesbaden 2015-ös Sieben Stunden, Acht Stimmen, 
Drei Bäume (Hét óra, nyolc hang, három fa) című kiállításából, fotó: © Nic Tenwiggenhorn, © VG Bildkunst, Bonn, 2021, © Katharina Grosse / HUNGART © 2021
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csak elemelt, reflektív módokon. A kon-
cept teoretikus, gondolati keretrendsze-
re nem az ő világa, ő bele akarta magát 
ásni, csinálósan, két kézzel. Az absztrakt 
expresszionizmus gesztusai érdekelték 
egy darabig, de aztán már inkább csak 
az, amire rákérdeznek: hogy hogyan van 
a festék a vásznon, és ez mit mond el az 
egészről. Az amerikait az európai festé-
szettörténet fényében figyelte, szerinte 
Monet és Pollock összetartoznak, mint 
ahogy Matisse vastagon felkent színei 
szintén lépések az irányzat felé.
Most épp a Gagosian hálózat Beverly 
Hills-beli galériájában van kiállítása, 
ahol falak állnak, tehát a szokásos mó-
don lógnak a festményei, némelyik érde - 
kes módon emlékeztet is Richter nagy 
méretű, színes, zöldes absztraktjaira. Ké-
pei egy részét tényleg nem hagyja csak 

úgy, szokványosnak maradni, vagy szét-
hasogatja, vagy lefejtegeti a vásznat a ke-
retről, a színek szinte lefolynak a földre.
Találok némi maszkulinitást az életmű-
ben, a méret iránti vágyban, a terek, 
há zak, felületetek teljes átvételében,  

a látványos dominanciában. És fontos 
eleme a kitartás, a konzekvensen végzett 
munka, mert ezekből a vizuális mikrovi-
lágokból sokat kell nézni, hogy a dekora-
tivitásán, látványosságán túl is láss, és 
kirajzolódjon egy másfajta tartalom. 

Katharina Grosse (1961) leginkább nagy méretű festészeti térinstallációival vált ismertté. Munkáiban sokszor ipari festék-
szórókat használ, így a festészet, a szobrászat és az építészet egyként van jelen. Pszichedelikus befogadói élményeket teremt  
a color field festészet és land art ötvözésével, alkotásainak rétegzettsége és élénk színskálái felszabadítólag, felvillanyzóan hatnak  
a modern digitális és városi környezetek letisztultsága és visszafogottsága mellett. 

Katharina Grosse, fotó: © Larissa Hofman / 
HUNGART © 2021

Katharina Grosse: I think this is a pine tree (Szerintem ez egy fenyőfa), 2013, akrilfesték a falon és a padlón, fák, 
változó méret, fotó: © Thomas Bruns, © Katharina Grosse, © VG Bildkunst, Bonn, 2021 / HUNGART © 2021
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Maria Eichhorn

Eichhorn is kitágítja a fogalmat, mit je-
lent képzőművésznek lenni. Mintha fino - 
man, de folyamatosan megkopogtatná 
az életet élvezni vágyó németek vállát, 
gondoljanak bele, legyenek tisztában az-
zal, honnan jönnek, mik történtek a ha-
zájukban, és ezeknek mi a mában érzé-
kelhető hatása. Kompromisszummentes, 
szigorú lelkiismeretnek tűnik, nemcsak 
a német múlt/jelen kérdéseiben, hanem 
a művészeti rendszer, a piac spekulatív 
jellege versus a létrejövő magas értékű, 
kulturális javak kettősségében is. Konk-
rét, erős, egyszerű, de közben nagyon 
okos, kifinomult dolgokat csinál. Londo-
ni Chisenha le Gallery-beli kiállítása az 
volt, hogy a tel  jes nyitvatartási időben 
bezáratta, és szabadságra küldte a galé-
ria személyzetét. 5 hét, 25 nap, 175 óra 

– ez volt a címe – fizetett 
szabadság  ra, mert ebben 
a szférában (is) mindenki 
ki van zsigerelődve, any-
nyi a munka és a háttér-
ország sose keres annyit, 
mint érdemelne.
A 2002-es documentára 
alapított egy céget azzal  
a megkötéssel: nem lehet  
benne tőkét emelni. Kas - 
selban az alapító okirato - 
 kat mutatta be a közön-
ség  nek, és vitrinben ki tet-
te a cég ötvenezer eu ró nyi 
vagyonát papírpénzben.  
A következő documentá ra 
egy másik céges formá ci-
ót prezentált, a Rose Val - 
land Intézetet, aminek fő  
tevékenysége az Európa- 
szerte elkobzott zsidó ja - 
vak feltérképezése és do-
kumentálása. Ez ma is 

mű ködő intézmény, más tudományos in-
tézetekkel együttműköd ve zajlik benne 
kutatás, hogy ébren tart sa ezt az egész 
megoldatlan témát, rendezetlen tulajdo-
ni kérdésekkel, ingatlan struktúrákkal 
egyetemben. A restitúció eleve kusza- 
csúnya szálakon zajló folytonos nyomo-
zás, de legalább a festmények oda-, majd 
visszakerülése láthatóbb, jelenlévőbb 
téma. Aki olvas aukciós híreket, művé-
szeti oldalak hírleveleit, havonta párszor 
találkozhat azzal, hogy múzeumból, ár-
verésről, magánygyűj teményekből visz-
sza kell adni műveket az eredeti tulaj-
donosok örököseinek. És míg ezek nagy 
vagyonelemek, direkt szép, hogy Eich-
horn a documentán egy szupermagas, a 
plafonig érő, fehér, üde könyvespolcot 
is bemutat, aminek a polcain zsidóktól 
jogosulatlanul elkobzott könyvek sora-
koznak. A kis léptékben szinte még erő-
sebb ez az egész. Rose Valland egyéb-
ként francia művészettörténész volt, de 
kapitányi ranggal bírt a hadseregben, 
tagja volt az Ellenállásnak. Kulcsszere-
pet játszott a második világháborúban 
megmenekített művek történetében, 
mert minden náci műkincsrablást, akár 
állami múzeumokból, akár zsidó magán - 
gyűjteményekből történt, titokban do-
kumentált, és az Ellenállás segítségével 
meg tudott menteni. Érdekes a családi 
háttere, egy patkolókovács lánya, iga-
zán szerény körülményekkel, aki any-
nyira kimagasló tehetség volt, hogy sor - 
ra nyerte az állami ösztöndíjakat, és így 
tudott tanulni. 
Eichhorn fogja képviselni Németorszá-
got a következő Velencei Biennálén –  
amit 2022-re halasztottak, hogy a koráb - 
ban elhalasztott építészetit meg tudják 
tartani 2021-ben –, és sokan figyelik kí-
váncsian, mit fog a nemzeti pavilonnal 
kezdeni ez a nő, aki ilyen éles kritikával 
figyeli a nemzetet. 

Maria Eichhorn 1962-es bambergi születésű alkotó. Berlini tanulóévei alatt Karl Horst Hödicke neoexpresszionista festő  
tanítványa volt. Alkotói praxisában főleg térspecifikus installációk formájában vizsgálja politikai, történelmi és gazdasági rend-
szerek működését és ezen struktúrák összefonódását. Munkáiban gyakran épít erős statementekre és kérdőjelez meg normatív 
eljárásokat, konvenciókat: 2016-ban például a londoni Chisenhale Galleryben kiállítás helyett bezáratta a nonprofit intézményt, 
dolgozóinak pedig öt hét fizetett szabadságot adott. A 2022-es Velencei Biennálén ő fogja képviselni Németországot. 

Maria Eichhorn, fotó: © Jens Ziehe /  
HUNGART © 2021

Maria Eichhorn: 5 weeks, 25 days, 175 hours, 2016, installáció, 
Chisenhale Gallery, London, fotó: © Andy Keate, © Maria Eichhorn / 
HUNGART © 2021
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Alicja Kwade

Tudományos alapú munkáihoz alapo - 
san vizsgálódik a fizika, geometria, csil-
lagászat területein, mindbe beleolvassa 
magát, és amit ezekből megért, illetve 
gondol, az a mű. Ezt ő mondja magáról, 
de ha ezt nem tudja a néző, akkor any-
nyit lát, hogy a munkái tiszták, feszesek, 
precízek. Kimért, tűpontos struktúrák, 
sok szerkezet és szerkesztettség, amibe –  
és szerintem ez benne a jó – valami má-
sik minőséget képes beemelni, például 
kövek, kristályok által, amik taktilitást, 
emberséget, organikus érzéseket hoznak 
a rendbe. Félve írom le, közben így ér-
zem, hogy valahogyan női ez az életmű, 
mert ha idehozzuk Csörgő Attila munká - 
it, amikben szintén van precízió és tu-
domány, azok szikárabbak, okosabbak 
maradnak, holott Kwade is rendkívül 
okos, de közben invitáló, meleg, bölcs is. 

Pedig precíz minden, és mégis, a válasz-
tott anyagok, a tökéletesre csiszolt kő-
labdák vagy a tört szélű kőzetek mély-
séget, lágyságot hoznak.
A Metropolitan Museum of Art felkér-
te, hogy a tetőkertre csináljon egy mű-
vet – ez egy évente rotálodó megbízás  

a múzeum részéről. Tetszik, hogy Kwade 
úgy értelmezte: az emberi történelem 
legtetejére, egyfajta csúcsra kell felten-
ni valamit, ami méltó. Nemcsak a teret 
vagy a lehetőség tétjét látta meg, hanem 
hogy ez a múzeum mintha a mindenség 
gyűjteményezője lenne – ehhez mérten 

Alicja Kwade 1979-ben született, Berlinben élő lengyel–német képzőművész. Szobrainak és installációnak gyakran témája  
a szubjektív tér- és időérzékélés. Általában hétköznapi anyagokat és tárgyakat, repetitív hangokat használ. Egyszerre filozofi-
kus és tudományos megközelítésű, kíváncsi gondolkodásmódjából adódóan néha meglepő és efemér, máskor grandiózus és  
a befogadó megszokott percepcióját kimozdító munkák születnek. 

Alicja Kwade, fotó: © Christian Werner,  
© König Galerie Berlin, London, Seoul, Vienna / 
HUNGART © 2021

Részlet Alicja Kwade: In Abwesenheit (Távollétében) című, a Berlinische Galerie-ben  
2022. április 4-ig látogatható kiállításából, fotó: © Roman März / HUNGART © 2021
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kezdett neki. Amit oda tervezett, abban 
az emberi évezredek eredményeit sűríti. 
Fémszerkezete kövekből faragott göm-
böket tart – mintha bolygók lennének. 
Olaszországból, Finnországból, Indiából, 
Kínából hozatta a márványt, és ahogy 
állsz benne – körben felhőkarcolók –, 
egyszerre érzed az univerzumot és az 
időt. Ez a két dolog, a tér és az idő, amik 
leginkább foglalkoztatják, és ez hangoz-
hat úgy, mint amikor szépségkirálynők 
a világbékét mondják, de ő tényleg oda 
tudja idézni az idő érzetét – a kőzetek-
ben évszázadok ideje sűrűsödik. Ez a 
kettősség tetszik benne: tiszta, mégsem 
steril, szerkesztett, mégis lágy, humánus 
tartalmak töltik meg. 

Isa Genzken

Ha eddig szinte minden szereplőnél 
előjött a műfaji sokszínűség, a szokat-
lan anyagok használata, akkor ő aztán 
ennek tényleg a nagymestere. A mosta-
ni fiatal művésznemzedék különböző 
anyagokat vegyítő, színes sávokat fan-
tasztikus szabadsággal használó fes-
tészete/tárgyalkotása sehol sem lenne 
Isa Genzken nélkül, mondjuk épp úgy, 
ahogy az előző generáció munkáira, 
gondolkodására meg Gerhard Richter 
nyomta rá a bélyegét. 
Isa Genzken különben Gerhard Richter 
tanítványa, majd felesége volt, és súlyos 
alkoholizmus alakult ki nála, vagy már 
a házasság alatt, vagy a válást köve-
tően. Egyébként ez végig foglalkoztat, 
az összeállításunkban szereplő összes 
pálya ívet nézve: hogy nagyon brutális 
dolog lehet, lehetett egy teljesen férfiak-
ra kitalált és férfiak által meghatározott 

szisztémában elkezdeni nőként működ-
ni, keresni a saját jogon érvényes meg-
szólalásmódot, kivívni a személyesség 
helyét és elfogadottságát egy Brecht-ala-
pú, mindent mindentől elidegenítő kul - 
túrában. Úgy, hogy közben ott tornyo-
sul föléjük egy Beuys és a kultusza, vagy  
egy Richter és a kultusza, még ha Rich-
ter esetleg nem is akart annyira tor - 
nyo sulni. Isa Genzken problémássága  
egyébként azért is érdekes, mert az ő ret - 
 rospektív kiállítását rendező kurátor –  

a kiállítás a MoMA, vagyis New York 
után Chicagóban és Dallasban is látha-
tó volt, Isa Genzken: Retrospective. Dedi
cated  to  Jasper  Johns  and  Myself  (Isa 
Genzken: Retrospektív. Jasper Johnsnak 
és magamnak dedikálva) címmel – vala-
mikor a kilencvenes évek legelején Buda - 
pesten is járt néhányszor. Ő hívta meg 
és vitte ki az Újlak Csoportot Chicagóba 
(ami után a csoport fel is bomlott, de ez 
egy másik történet), szóval kifejezetten 
az új, inspiráló, a nyugati szisztémából 

Isa Genzken 1948-ben született német, Berlinben élő képzőművész. Hamburgi és berlini tanulmányait követően 1973 és 1977 
között a düsseldorfi képzőművészeti akadémia diákjaként tanult Gerhard Richter tanítványaként. Háromszor szerepelt a docu-
mentán, és 2007-ben Oil (Olaj) című abszurd és futurisztikus installációjával ő képviselte Németországot a Velencei Biennálén. 
Főleg titokzatos hangulatú, invenciózus assamblage-airól ismert, de kipróbálta magát többek között a köztéri szobrászat, a festé-
szet, a fotó és a film médiumaiban is. Korai munkáiban a hetvenes évek posztminimalista és konceptualista hatásai domináltak, 
valamint elsők között kísérletezett az évtized végén a számítógépes tervezési technológiákkal. Majd’ ötven évet felölelő, sokszor 
provokatív pályáján intuitívan, érzékenyen és bátran változtatott többször irányt. A kétezres évek óta leginkább a tömegtermelés 
anyagait és termékeit felhasználó installációkat készít. Témái között egyszerre tűnnek fel a történelmi és személyes traumák, 
a modernizmus kritikája és a politikai krízisekre adott reakciók.

Isa Genzken: Untitled (Cím nélkül), 2016, fotó, papír, festékszóró, akril, ragasztószalag, fólia, 74 × 92 cm,  
Isa Genzken, © Jahn und Jahn, München, © VG Bild-Kunst, Bonn, 2021 / HUNGART © 2021
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kilógó, nonkonform jelenségekre érzé-
keny, bár azt hozzá kell tennem, hogy 
már akkor, nagyon fiatalon is rendes 
Dior kabátja volt. Isa Genzken is ilyen, 
aki azért az összes határátlépése ellené-
re is felismerhetően szobrász. De hogy 
egy másik kapcsolódást is említsek, ami 
a fejemben összeáll, az az, hogy Isa Genz - 
ken World  Receiver  (Világvevő ) című, 
1982-ben indult sorozata, a betonból 
öntött rádiók fémantennával, mennyire  
rímel Szentjóby Tamás 1968-as Cseh
szlovák rádiójára (ami egy tégla). 
A montázs, amit itt közlünk tőle, pedig 
megmutatja azt is, hogy művészete ezer 
szállal köthető a német dadaista hagyo-
mányhoz, például Hannah Höch mon-
tázsaihoz  is  (róla  A „dadazófus” című 
cikkünkben1 olvashattak).

Keretes szövegeink szerzője: Cserna Endre 

| 1  Adél Thüroff: A „dadazófus”. Egy nő a dada forgatagban: Hannah Höch. In: Artmagazin, 2016/6., 24–29. o.

Isa Genzken: Kinder Filmen I. (Gyermekfilmek I.), 2005, tükör, fém, ragasztószalag, folyóirat- és 
könyvoldalak, bélyegek, akril, lakk- és festékszóró, négy részben, 280 × 100 cm © VG Bild-Kunst,  
Bonn, 2021 / HUNGART © 2021


