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TartalomKedves Olvasók!
Minden hosszabb ideje megjelenő periodika, így 
az immár több mint három évtizedes Új Művészet 
esetében is időről időre felmerül a lap tartal-
mi-formai megújításának, felfrissítésének gondo-
lata. Az elmúlt évben a nyomtatottól tartalmilag 
teljesen eltérő online változatunk lecserélésével 
kezdtük a sort: az eredmény egy könnyen ke-
zelhető és áttekinthető felületű, új rovatokkal és 
szerzőkkel gazdagodó, gyorsan bővülő elektro-
nikus folyóirat lett, mely a pozitív visszajelzések 
alapján igazolni látszik várakozásainkat.

Ezen felbátorodva vágtunk bele a nyomtatott 
lap átalakításába. Folyóiratunk mostantól új, na-
gyobb formátumban, megváltozott grafikával, 
tartalmilag némiképp módosulva jelenik meg. Re-
ményeink szerint az új szerkezet lehetőséget ad az 
írások eddigieknél változatosabb megjelenítésére,  
illusztrálására, a képzőművészet gyorsan válto-
zó fejleményeire való egyszerre friss és el mélyült 
reagálásra. Alapvető szerkesztési elveink vál-
tozatlanok: továbbra is értékelvűen, függetle-
nül kívánunk foglalkozni a hazai és nemzetközi 
képző művészet minél szélesebb spektrumával, 
eseményeivel, tendenciáival, alkotóival.

2021 első számában beszélgetést olvashatnak  
a 2022-es Velencei Biennálé magyar pavilonjá-
ra kiírt pályázat nyertesével, Keresztes Zsófiával 
és a kurátorral, Zsikla Mónikával. Beszámolunk 
a londoni magyar galériás, Kováts Dávid tervei-
ről és a galéria első kiállításáról, amelyet Máriás 
István aka Horror Pista jegyez. Ugyancsak figye-
lemre méltó Bicskei Éva tanulmánya az akadé  miai  
arcképcsarnokról, amely a kezdetektől elem-
zi a reprezentatív közgyűlési portrékat a 2020 
novemberében leleplezett műig, Czene Márta 
Lovász Lászlóról készült festményéig. Az érdek-
feszítő elemzést rendhagyóan a művész sorai 
egészítik ki. Többek között szó lesz még Molnár 
Judit Lilla belső játékairól, és hogy a lap végén 
se maradjanak pikáns csemege nélkül olvasóink, 
kitűnő beszámolót közlünk a berlini Berghain 
műalkotásorgiájáról, valamint feltűnik egy olasz-
ból lett szúfi is.

A szerkesztőség

A borítón 
KERESZTES Zsófia: 
Altar (Sharing Our Final 
Belongings), 2018
Fotó: Biró Dávid
A művész jóvoltából 

ASZTALOS Zsolt: 
Emlékmodellek 1., 

2019–2020, installáció, 
vegyes technika

A művész és a Molnár Ani 
Galéria jóvoltából
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Kiállítási enteriőr, FUGA, 2020 Alexander TINEI: Picasso's Bull,  
2019–2020, olaj, vászon, 150×200 cm

KONKOLY Gyula: María Kodama Lábdihegyen,  
2020, akril, vászon, 95×65cm

Téli tárlat
A MET kiállítása 
FUGA Budapesti Építészeti Központ,  
2021. január 6–31.

Partly sunny, 
mostly cloudy
Alexander Tinei 
Deák Erika Galéria, 
2021. február 5-ig

María Kodama
Konkoly Gyula kiállítása
Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem, 
2021. január 29-ig

A Magyar Elektrográfiai Társaság éves ki-
állítási programjának kiemelt eseménye  
a 2014 óta hagyománnyá vált és idáig  
a MET Galériában megrendezett Téli tárlat. 
A tematika a téli évszakkal, a téli ünnepekkel 
és az azokhoz kötődő népi hie delmekkel, 
hitvilággal, csillagászati és fényjelensé-
gekkel kapcsolatos. A MET idén két külső 
helyszínen mutat be nagyszabású válo-
gatást az előző évek, a 2007–2020 közötti 
időszak legszebb műveiből. A FUGA-ban  
a nyomatokon kívül videók, videóanimáci-
ók, fény- és mobilobjetek, illetve 3D-instal-
lációk láthatók, és újból levetítik a Genezis. 
A negyedik nap című, 2018-ban készült 
videót. A kiállítás nyitvatartási időben kis 
létszámban látogatható. A másik hely-
szín az Eötvös10 virtuális tere, amely az  
archivummet.hu/eotvos10 oldalon érhető el.

Alexander Tinei a kortárs figurális festészet 
egyik nemzetközileg is meghatározó alakja, 
alkotásait utoljára három éve láthatta a ha-
zai közönség. Művészetét áthatja a korszel-
lem és az identitáskeresés problematikája. 
Jellegzetes, meghatározhatatlan terekből 
előbújó, kék vonalakkal megjelölt, sápatag 
figurái a mélyben meghúzódó létkérdések 
hírmondói. A festményein megjelenő ka-
rakterek az alkotói életút előrehaladtával 
egyedülálló stílusjegyévé váltak, amelyek 
most egy színeiben és festési módjában is 
sokkal merészebb, kísérletező környezet-
ben térnek vissza. Alexander Tinei 1967-
ben született Moldovában. Budapesten él 
és dolgozik. Munkái számos jelentős hazai 
és nemzetközi gyűjteményben is megtalál-
hatóak.

Létezik az írásnak egy olyan mesteri foka, 
ahol a szerző konkrétumok nélkül képes 
tárgyakhoz, emberekhez vagy éppen hely-
színekhez fűződő viszonyt ábrázolni. Ilyen 
kivételes adottságokkal rendelkezik Jorge 
Louis Borges is, aki az Utcasarkok című el-
beszélésében egzaktumok nélkül írja körül 
Buenos Aires sajátos, semmivel sem ösz-
szetéveszthető atmoszféráját. Teszi mindezt 
azzal az „eleganciával”, hogy egyetlen utca-
sarkot, egyetlen teret sem nevez a nevén, 
pusztán helyszínek között lejátszódó törté-
netek által idézi meg a város különleges han-
gulatát. Azazhogy mégis! Az Utcasarkok so-
rainak finom textúrájába élesen hasít bele az 
író feleségének, María Kodamának s a hölgy 
karjában ülő abesszin macskájának alakja. 

Hasonló imagináció játszódik le Konkoly 
Gyula festményein is. Falaise-i és bada-
csonyi tájképeinek motívumait a mindenki 
által jól ismert normandiai sziklás tenger-
part, valamint a Lábdihegy mögött húzódó 
bazaltoszlopok adják. A témák azonban 
nem a részletek jól ismert konkrétságában 
jelennek meg alkotásain; Konkoly Borges-
hez hasonlóan kerüli a konkrét, részletes, 
„nevén nevezett” modellálását. Csak éppen 
nem a szavak és a mondatok sajátos bur-
jánzása által, hanem a festék zavarba ejtő 
önazonosságával bontja ki megidézett mo-
tívumait.
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TRANKER Kata – KIRÁLY András: Diszkrét végtelen,  
2020, installáció a Viltin Galériában 
Fotó: Biró Dávid

A Jedermann Café kirakata, Ráday utca VARGA Bertalan: Légszomj. Alig formált 24.,  
2019, akril, MDF-lap, 130×80 cm 
Fotó: Sulyok Miklós

Diszkrét 
végtelen
Tranker Kata és Király András 
kiállítása 
Viltin Galéria,  
2021. január 30-ig

Chromatic
Varga Bertalan kiállítása 
Neon Galéria,  
2021. január 29-ig

Titkosan 
kezdődött
Kiáll(ít)ás 
Budapest, IX. kerület,  
2021. január 15-ig

A Viltin Galéria Tranker Kata és Király And-
rás Diszkrét végtelen című közös kiállítá-
sával folytatja a kortárs képzőművészeti 
törés vonalak és átfedések vizsgálatát, ér-
zékenyen reflektálva a jelenkori művészet 
heterogén álláspontjai között kialakuló dis-
kurzusok lehetőségeire is. A galéria terében 
a különböző médiumú művek linearitáson 
túlmutató elrendezése a két művész mun-
káinak formai, konceptuális és asszociatív 
összecsengéseire hívja fel a látogató figyel-
mét. Tranker Kata alkotásainak költészeti 
mélyrétegei és térbeli minőségei kiemelik 
Király András rácsszerkezeteinek és ováli-
sainak játékos mozgásterét, Király vászon-
munkáinak képi elemei pedig mintha felsej-
lenének Tranker transzparens rétegek mögé 
zárt enigmatikus csend életeiben. A motí-
vumok képzeletbeli egybejátszása révén  
a művek új nézőpontokból mutatkozhatnak 
meg, és így befogadóként a kiállítás aktív 
alakítóivá válhatunk a lehetséges olvasatok 
perspektíváit a végtelen felé közelítve.

„Igyekeztem egyfajta szükségszerűségre 
törekedni, a változatokat és lehetőségeket 
pedig egyszerre élvezni és rezignáltan tu-
domásul venni. Olyan képeket képzeltem 
el, amelyeken a színnek és a vonalnak nem 
elsősorban izgalmas konfliktusa, hanem 
egysége, egy tőről fakadása van: egy olyan 
pont, ami szinte önmagától árasztja a gaz-
dag sokféleséget és a formákat. A vonalat 
– melyről úgy éreztem, hogy az egy határo-
zottabb értelmi gesztus – ettől kezdve min-
dig osztottságként, a színt pedig – amelyről 
úgy gondoltam, hogy az egyszerre érzelmes 
és érzéki, megfoghatatlanabb megjelenés-
forma – ezen osztottság nyomán létrejövő, 
szükségszerű változatokként képzeltem el. 
A lényeg, hogy a színek követik a vona-
lat, ami által a vonalak követik a színt. Ezt  
a paradoxont és komplementaritást akar-
tam ábrázolni, és ezáltal minden stabilitást 
és kiindulást a munkáimból kiirtani. Egy 
műre a fogalmaim szerint akkor lehet azt 
mondani, hogy autentikus, ha stabil. Ami 
stabil, abban stabil pontot sehol sem talál-
ni: ez is csak egy komplementaritás.” 

A kiállítás a járványügyi intézkedések mi-
att előzetes bejelentkezéssel látogatható.

A Titkosan kezdődött című kortárs művé-
szeti kiállítássorozat az egyetemek modell-
váltásának, a művészet függetlenségének 
és a felsőoktatás szabadságának kérdé-
sét járja körül. A Magyar Képzőművészeti 
Egyetem hallgatóinak független csoportja, 
a Független Képzősök társasága október-
ben alkotói pályázatot írt ki a témában.  
A nyertes pályaművek és a meghívott művé-
szek alkotásai a járványügyi korlátozások-
hoz igazodva egy sétaútvonalon tekinthetők 
meg Budapest belvárosában, galériák, ven-
déglátóhelyek és színházak kirakataiban az 
Astoria, a Kálvin tér és a Ráday utca környé-
kén. A kezdeményezés első eseményéhez 
tizennégy külső helyszín csatlakozott, ahol 
közel harminc alkotó munkáját állították ki. 

Kiállító művészek: Adamkó Dávid és 
Holly Streekstra, Chilf Mária, Igor és Ivan 
Buharov, Csapó Júlia, Domján Gábor, 
Fábián István, Farkas Regina, Gazsó Márta, 
Ibad Zuleykha, Iványi Helka, Kautzky Sára, 
Monhor Viktória, Menesi Attila, Nemes 
Csaba, Pólya Zsombor, Pálóczi Andrea, 
Puskás Melitta Flóra, Sarfenstein Ditta, 
Sárközi Mónika, Szabó Beáta, Szalai Miklós, 
Szalay Hanna, Szén András, Széphelyi 
Ágnes Tünde, Terdik Szilvia, Tonté Dominik, 
Turchányi Zsófia és Zakar Antal.
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Interjú Keresztes Zsófiával  
és Zsikla Mónikával

Tayler Patrick

 Az identitás 
útvesztőiben

TP: Hogyan alakította a kiállítás teoretikus – 
kvázimitológiai, fikciókat is mozgósító – hát-
terét a köztetek zajló párbeszéd?
Zsikla Mónika: Ha egy szóval kellene vála-
szolnom erre a kérdésre, akkor azt monda-
nám, hogy dinamikusan.
TP: Hogyan szövik át a kiállítandó műveket  
a különböző kritikai olvasatok? Hol lehet  
a legjobban tetten érni a kiállítás szempont-
jából mérvadó művészet- és társadalomel-
méleti felvetéseket?
ZsM: Fontos kiindulópont volt számunkra, 
hogy Zsófia 2019-ben készült szobrainak 
gyakran hivatkozott előképe volt a virtuális 
valóság és a digitális lét, ezzel kapcsolatban 
pedig többször utalt a digitális önkanniba-
lizmus motívumára is. E gondolatmenetet 
továbbfűzve pedig magától értetődő módon 
kötöttünk ki a pszichológia egyik napjaink-
ban legtöbbet hangoztatott közhelyénél, mi-
szerint „az ember társas lény”, és ez nem-
csak hogy egyre kézzelfoghatóbbá válik, 
hanem szorosan össze is függ azzal a jelen-
séggel, hogy kapcsolatkereséseink, egyéni 
és társas közeledéseink egyre hangsúlyo-
sabban helyeződnek át a virtuális térbe. Ezt 
a folyamatot a jelenleg zajló pandémia fel is 
erősíti. Bár eddig is tudtuk, hogy alapvető – 
evolúciós múltunkban a túlélést segítő – igé-
nyünk a másokhoz való kapcsolódás, mások 
közelségének keresése, most azonban (kol-
lektív élményként) nap mint nap érezzük az 
egymástól való elzártság és a távolságtartás 
negatív hatásait. A világot behálózó virtuális 
térben néhány kattintással bárkit elérünk, 
környezetet, profilt, identitást kreálunk ma-

gunknak, személyiséggé formálódunk egy 
virtuális tégelyben, amelyben azután minden 
rezdülésünk eltávolíthatatlanul ott marad.  
A magunk után hagyott nyomok kitörölhe-
tetlenül záródnak be egyfajta örök informá-
ciós körforgásba. Ez a digitális forradalom 
alapjaiban változtatja meg az identitáshoz és  
a kollektív tudathoz fűződő viszonyunkat.
TP: Milyen szépirodalmi katarzisok emléke 
hatja át az általad felépített teoretikus vázat? 
Hogyan strukturálja mindez a magyar pavi-
lon tereiben a kiállítás narratíváját?
ZsM: A velencei pavilonba tervezett kiállí-
tás asszociatív kiindulópontját Szerb Antal 
1937-ben megjelent Utas és holdvilág című 
regényének egy mozzanata adta. A 2000-es 
évek elején jelentős nemzetközi sikert ara-
tott mű hőse a nászútján Velencébe érkez-
ve egyedül, felesége nélkül indul felfedezni 
a ravennai mozaikokat, hogy gyermekkorát 
felidézze. A hajdanvolt kultúrák emlékei 
nemcsak arra ébresztik rá a főhőst, hogy az 
egyén saját társadalmi-kulturális meghatáro-
zottságából nyeri az önazonosságát, hanem 
arra is, hogy a jelene óhatatlanul a múlt frag-
mentumaira épül. A kiállítás nem a regény 
cselekményét parafrazeálja, hanem költői 
analógiaként használja fel a főhős ravennai 
mozaikokkal való találkozásának misztikus 
élményét, a megtapasztalás azon pillanatát, 
amikor a művészet hatására a teljességél-
mény szétrobban, és ez az addig szilárdnak 
hitt világképet is megkérdőjelezi. A kétely 
ugyanakkor egy új összefüggésrendszer 
megsejtéséhez is elvezet, amelynek révén az 
ember képessé válhat arra, hogy visszatér-

jen immáron megváltozott, átformált önma-
gához. A kiállítás négy nagyobb egységben 
igyekszik körüljárni múlt és jelen jövőhöz 
való ambivalens viszonyát és a szubjektum 
önazonosságának, az identitás megtalálásá-
nak körülményeit. 
TP: Hogyan látod Keresztes Zsófia szere-
pét a hazai és a nemzetközi képzőművészeti 
szcénában? Milyen tendenciákhoz köthető  
a művész gyakorlata?
ZsM: Azt gondolom, hogy Zsófia nemcsak 
generációjának kimagasló tehetsége, hanem 
a nemzetközi kortárs művészeti színtér egé-
szét tekintve is unikális hang. Művészetében 
az egymásba olvadó ikonográfiai alakzatok 
komplex és képlékeny rendszere az „ez-
redfordulós” generáció formanyelvével és 
referenciáival párosul. Művei megtestesült 
mozaikokként értelmezhetők, melyek sajá-
tosan ötvözik az érzékiséget és a virtualitást, 
az analógot és a digitálist, a valóságost és  
a szürreálist: egy archaikus, mégis rendkívüli 
módon kortárs vizuális nyelvet megteremtve 
járják körül a szubjektum önazonosságának 
kérdéseit. 
TP: A kiállítás terveiből egy éteri fényekben 
fürdő totemcsarnok hatalmas távlatokat su-
galló, hallucinációkkal összekuszált, enigma-
tikus tere bontakozik ki. Milyen motívumokra 
fűzöd fel ezt a komplex environmentet?

A 2020-as év végének egyik meghatározó művészeti történése a 2022-es, 59. Velencei 
Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában kiállító, Magyarországot 
képviselő művész kihirdetése volt. A zsűri választása Keresztes Zsófia Az álmok 

után: merek dacolni a károkkal című kiállítástervére esett, melynek kurátora Zsikla Mónika 
művészettörténész, esztéta. A leendő kiállítás teoretikus vonatkozásairól, kiindulópontjairól és 
perspektíváiról a művésszel és a kiállítás kurátorával beszélgettem. 

KERESZTES Zsófia: Sphinx,  
2020, kiállítási enteriőr,  

Conquered Storage,  
Parthenón-fríz Terem

Fotó: Biró Dávid
A művész jóvoltából 
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Keresztes Zsófia: Az installáció főként ál-
talam megformált testekből áll. Ezt ipari, 
hűvös elemek egészítik ki, melyeket lénye-
gében nem alakítok át, meghagyom eredeti 
tulajdonságaikat, és úgy olvasztom be őket a 
szobrokba. Ezek ugyanolyan fontos motívu-
mokként jelennek meg, mint az általam lét-
rehozott részletek. A fémlánc kulcsmotívum-
ként húzódik végig a pavilon terében. Mint 
egy sínpálya vagy önmagába visszaforduló 
út vezeti majd a látogatót egyik „szigettől” a 
másikig. Erre az ösvényre fűződnek csomó-
pontokként az egyébként különálló, alagút-
szerű szobrok. A láncfolyam köldökzsinórra 
vagy információs útvonalra is emlékeztetheti 
a nézőt, ezáltal minden szobor, melyen átha-
lad – hiába különálló individuumként jelenik 
meg a térben –, összekötve egy megszakít-
hatatlan körforgás részeként válik egy szer-
vezetté. Ez a kapcsolódásra való lehetőség 
eszköze, de egyszerre a fenyegetettség ér-
zését is kelti, mintha ezek a testek egymás-
ból táplálkoznának, egymástól függenének, 
egymás nélkül nem létezhetnének. 
 A láncokhoz hasonlóan ilyen kisajátított 
motívumként szerepelnek a térben a Salgó 
polcelemek is. A fémes polcrendszerek egy 
raktár vagy tárolóhelyiség hangulatát idézik 
meg a kiállítótérben. Olyan szerkezeteket 
jelenítenek meg, melyek összetartanak egy 
nagyobb struktúrát, megakadályozva, hogy 
az összeomoljon. Emlékektől, tapasztala-
toktól, traumáktól és az együttérzés súlyától 
roskadozó polcrendszerekként képzelem el 

ezeket. A másik szimbólum a könnycsepp, 
mely a mozaiktestekből bontakozik ki, és 
visszatérő formaként vonul végig a kiállító-
térben. Számtalan jelentéssel bír, asszociá-
cióként az önmagunkért vagy másokért ejtett 
könnycsepp szinte az összes figuránál meg-
jelenik, egyfajta teherként, kapuként vagy 
testnyílásként engedve utat a láncfolyamnak. 
A jobb oldali teremszárny centrális terében 
egymásba fordítva, végtelen jeleket formá-
zó totemként tűnik fel, máshol pedig szúrós 
tüskeként. A láncokkal kipeckelt szempár is 
visszatérő elem, és többek között a címben 
megjelenő „merek dacolni a károkkal” kife-
jezésre is utal. De említhetném akár a ketrec 
motívumát is, mely az apszisban megjelenő 
izolált figuránál érhető tetten.
TP: Az utóbbi években számos hazai és nem-
zetközi kiállításon jelentek meg munkáid. Mit 
jelent számodra a nemzetközi közeg, hogyan 
ágyazódik ebbe a Velencei Biennálén való 
szereplés lehetősége?
KZs: Már harmadik éve, hogy a bécsi Gian-
ni Manhattannel szoros együttműködésbe 
kezdtünk, és innen datálható az is, hogy 
megszaporodtak a szerepléseim a külföl-
di kiállításokon. A galéria négy éve nyitotta 
meg kapuit, és ez az időszak egybeesett az-
zal, hogy több progresszív non- és forprofit 
galéria is nyílt a városban, melyek a Gianni 
Manhattanhez hasonlóan nagyon friss szem-
léletet képviselnek. Talán emiatt is irányult 
nagyobb figyelem a bécsi színtérre, aminek 
pozitív hozadékai engem is érintettek. A kül-

földi vásárokon való megjelenések több ké-
sőbbi projektet hoztak magukkal, például  
a galéria Fiac-szereplése után sok megke-
resés érkezett Franciaországból. Remélhe-
tőleg a Velencei Biennálén való megjelenés 
segít majd összefogni ezt a sok szálon futó 
kapcsolati hálót, és amit kifejezetten remé-
lek ettől a szerepléstől, az az, hogy sikerül 
majd a nemzetközi érdeklődést a magyar 
kortársaimra, illetve a fiatalabb művészge-
nerációra is ráirányítani. 
TP: Hogyan alakítják különböző kiállításaid 
a szobraidról való gondolkozásodat? Milyen 
jelentésrétegekkel gazdagította eddigi mun-
kásságodat a Sticky Fragility című, a jelenlegi 
projekt szempontjából központi szerepet be-
töltő korábbi kiállításod?
KZs: Annak ellenére, hogy a biennáléra ter-
vezett szobrok formailag rímelnek a legutób-
bi Conquered Storage című kiállításom anya-
gára, mégis a 2018-as Gianni Manhattanben 
megrendezett Sticky Fragility című egyéni 
kiállításomat emeltük ki közvetlen előzmény-
ként a pályázati anyagunkban, mivel ebben  
a projektben foglalkoztam először az empá-
tia „sötét oldalával”. A cím – Ragacsos töré-
kenység – is utal arra, hogy milyen negatív 
hatásai is lehetnek a másokkal való együttér-
zésnek. Mindez a virtuális életünkben sokkal 

Látványtervek az 59. Velencei  
Biennálé magyar pavilonjához

3D-látványtervek:  
Horváth Orsolya
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intenzívebben átélhető, mivel kapcsolatkere-
séseink által, a kontrollálhatatlanul fogyasz-
tott és létrehozott információáradat révén 
sokkal sebezhetőbbé, kiszolgáltatottabbá 
válunk. Ebből a gondolatból következett  
a párhuzam a schopenhaueri sündisznódi-
lemmával: a sündisznók összebújnak, hogy 
testükkel melegítsék egymást, de ezáltal meg 
is sebzik a másikat, így újra távolodni kezde-
nek, hogy elkerüljék a fájdalmat. Az örökös 
kapcsolódás és távolodás dinamikáját pró-
báltuk megjeleníteni a pavilon bejárási irá-
nyával és az egymáshoz láncolt szobrokkal 
is. Az identitás megtalálásának problemati-
kája a kapcsolatkeresés végtelen hálójában 
– ez az a gondolat, amely Zsikla Mónikával, 
a kiállítás kurátorával a koncepció felépíté-
sekor foglalkoztatott minket.

TP: Minek állítasz emléket ezekkel az utó-
pikus hatást keltő szobrokkal? Hogyan 
viszonyulsz általában az emlékezés és a 
szubjektivitás egymással összefonódó kér-
désköréhez?
KZs: A szobrok hullámzó formái az állandó 
változás lehetőségére utalnak, hasonlóan 
az üvegmozaik héjak pikkelyes felületeihez, 
melyeket mindig különböző irányból ér a 
fény, és ennek következtében folyamatosan 
más és más lemezkék kerülnek mozgásba. 
Ráadásul mindezt a felületek környezetében 
mozgó tárgyak is befolyásolják és alakítják. 
A részletek hol domborulatok, hol pedig sík 
felületek hatását keltik. Kicsit úgy képzelem 
el ezt a fajta rugalmasságot, mint amikor 
az óriáskígyó bekebelezi áldozatát, és an-
nak formái szerint az ő testének sziluettje is 

torzul, amíg meg nem emészti zsákmányát. 
Ilyenformán a múlt emlékei is meghatároz-
zák testük vonalait, viszont az újrarendező-
dés lehetősége folyamatosan fennáll.
TP: Hogyan képzeled el befogadóként a le-
endő kiállítás térbeli élményét? Dolgoztál 
már korábban ilyen átfogó plasztikai mű-
együttesen?
KZs: Talán a Karlin Studióban megrende-
zett Facing Enemies, Melting Opposites című 
kiállításom volt hasonló lélegzetvételűnek 
mondható, de a mostani tervet sokkal komp-
lexebbnek érzem. Mintha a szereplőket sike-
rült volna ugyanabban a történetben tartani 
– érezhető, hogy van valamiféle rokonság 
köztük, közös múltjuk és jelenük összeadó-
dik, és a szoborcsoportok egy személyiség-
ként kapcsolódnak össze.

KERESZTES Zsófia:  
Solitary Confinement,  
2020, kiállítási enteriőr, Conquered Storage,  
Parthenón-fríz Terem
Fotó: Biró Dávid
A művész jóvoltából 

Látványtervek az 59. Velencei  
Biennálé magyar pavilonjához

3D-látványtervek: Horváth Orsolya
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SA: Mióta határozza meg a történelem, a 
múlt, az emlékezés és felejtés problémaköre 
a művészi gyakorlatodat? 
Asztalos Zsolt: Már jó ideje szinte csak ez-
zel a területtel foglalkozom – a történelem 
szerkeszthetőségével, a múlt viszonylagos-
ságával, a kánonnal általános történelmi és 
speciálisan művészettörténeti értelemben.
SA: Mit jelent számodra az emlékezés?
AZs: Az emlékezés valójában jelenkori álla-

potunk a múlt fényében. A megtörtént ese-
mények inspirációk arra, hogy egy olyan ön-
álló verziót írjunk belőlük, mely csak részben 
illeszkedik az eredeti történethez. Az emlé-
kek egyrészt magunkról szólnak, másrészt 
a megtörtént eseményekről. Hogy mit vá-
lasztunk közülük, hogy emlékeket gyártsunk 
belőlük, hogyan írjuk meg és időről-időre 
hogyan szerkesztük át azokat, az mindig a 
jelenkori állapotunkról, aktuális világunkról 

szól. Egyebekben az emlékezés összefüg-
gésben áll a jövőképünkkel is. A jövőt min-
dig a múlt tapasztalataiból írjuk a jelenkori 
állapotunk szerint. Szóval, a jövőképünk sem 
választható el az emlékezetünktől.
SA: Az emlékezet etikai és politikai kérdés is?
AZs: Természetesen, és még számos más 
szempont kérdése is. Az emlékezetben, az 
emlékképben minden megjelenik, ami a je-
len: a kor ízlése, az aktuális korszak trend-
jei, értékei, a személyes világkép, az egyéni 
érzelmi állapot és rengeteg egyéb befolyás. 
Az emlékek időről időre újraszerkesztődnek, 
melyből mindig kiolvasható az aktuális jelen. 
Ez a dinamikus változás igaz az egyéni és a 
kollektív emlékezetre is.
SA: Közhelynek számít, hogy az emlékművek 
és a múzeumok leginkább a múlt nyilvános-
ságnak szánt reprezentációi?
AZs: Szerintem nem. A múlt reprezentációi,  
de van még sok más közvetítő is. Ez tulaj-
donképpen maga a kánonírás. Különös, 
ahogy folyamatosan írjuk a kánont, amely 
nem egy statikus egység, hanem folyama-
tosan újraszerkesztjük azt. Bizonyos dolgok 
olykor kiesnek belőle, máskor belekerül-
nek. A művészettörténeti kánonírással több 
munkámban is foglalkoztam. Ilyen volt az 

A Kiscelli Múzeum templomterében látható Emlékmodellek című kiállítás az egyéni 
emlékezést állítja előtérbe. Asztalos Zsolt kognitív pszichológiai kutatások eredményeiből 
kiinduló képzőművészeti projektje a múlt, az emlékezet, a saját történet és a konstruált 

emlékezeti narratívák kérdéseit vizsgálja. A személyes és kollektív emlékezettel kapcsolatos 
kutatások, kérdésfelvetések a 20. század második felétől kezdődően egyre fontosabb szerepet 
töltenek be a múzeumi diskurzusokban. Amennyiben a múzeumra Pierre Nora kategóriája szerint 
emlékezethelyként (lieu de mémoire) tekintünk, amely intézményes keretek között biztosítja a 
múlt és a jelen közötti folytonosságot, akkor a múzeum működésében éppoly jelentőséggel bír 
az egykori, mint a jelen művészeti, társadalmi és politikai viszonyaira vonatkozó reflexió.

Beszélgetés Asztalos Zsolttal az 
Emlékmodellek című kiállítása kapcsán

Sirbik Attila

Emlék és élmény 
nélkül kiüresedünk

Kiscelli Múzeum,  
2020. XI. 25. – 2021. II. 28.

ASZTALOS Zsolt: Emlékmodellek 4., 
2019–2020, installáció, vegyes technika
A művész és a Molnár Ani Galéria 
jóvoltából
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Ismeretlen szerzők című munkám vagy az 
Uniformizált művészettörténet és a Body of 
Art-sorozat és így tovább. Különös számom-
ra, hogy a kánonban szereplő alkotások is 
csak részben szólnak az alkotókról, ugyan-
akkor sokban azokról is, akik megírták azt. 
Egy múzeum pedig ugyanúgy szól a múzeu-
mot „szerkesztőkről”, mint a művészekről. 
Így van ez az emlékműállításokkal is.
SA: Milyen elméletekre, tudományterületek-
re, kutatásokra támaszkodik a mostani kiál-
lításod anyaga?
AZs: Létezik az úgynevezett emlékezetku-
tatás. Ebbe a kognitív pszichológiai kutatá-
soktól elkezdve az agykutatásig sok minden 
beletartozik. Nagyon megérintett például, 
hogy MRI-agyfelvételeken ki tudják mutatni 
az emlékeink változását az életkor előreha-
ladtával. Ez volt az egyik olyan pont, amikor 
elkezdtem kicsit jobban beleásni magam a 
témába. Különösnek tartottam, hogy nem 
megfogható emlékeket biológiailag, mate-

riálisan is tetten érhetünk. Az emlékezetku-
tatás tudománya számomra egy művészeti 
eszköz arra, hogy a valóságos, érzelmekkel, 
gondolatokkal teli emlékeket a tudomány 
által eltávolítsam magamtól és vitrinbe he-
lyezve tárgyilagosan szemléljem. A kiállítá-
son negyvenöt kutatási eredményt írok le, 
melyekről absztrakt modelleket készítettem. 
Ezek az Emlékmodell-installációk. Egy-egy 
ilyen Emlékmodell az emlékezés folyamatát 
jeleníti meg. Ezek egyfajta sémák, nincsenek 
mögöttük konkrét történetek. Bármilyen tör-
ténetet behelyettesíthetünk.
SA: Alkotásaid a történelmi narratíva vi-
szonylagosságát hangsúlyozzák, és a sze-
mélyes emlékezet megragadhatóságának a 
korlátaival szembesítenek.
AZs: Ezek a korlátok nemcsak a személyes, 
de a kollektív emlékezetre ugyanúgy igazak. 
Minél többet olvastam a fent említett ku-
tatási eredményekről, egyre világosabban 
láttam, hogy a nagy távlatú történelmi nar-
ratíva szerkesztése ugyanúgy működik, mint 
az egyéni emlékezeté. Ugyanazok a szem-
pontok és hatások alakítják, és időről időre 
ugyanúgy újraszerkesztjük. Ráadásul a kol-
lektív emlékezet magához igazítja az egyéni 
emlékezetet, és az egyéni a kollektívet. Szo-

ros egységben, szimbiózisban állnak együtt. 
Természetesen ez nagy általánosságban ér-
tendő, a részletekben lehetnek eltérések.
SA: Az az idő már elmúlt, amikor az idő nem 
számított?
AZs: Én úgy látom, hogy az idő mindig is 
számított. Már az antik írók elmélkedéseiben 
is gyakran olvasható, hogy a múltra tekintet-
tek példaként, és azt a jelenükkel vetették 
össze. Ez a későbbi korokban is visszatér. 
Szerintem mindig is a múlthoz igazítottuk a 
jelenünket. Vagy szembeállítottuk vele, vagy 
közelíteni szerettünk volna hozzá. 
SA: Andreas Huyssen közvetlenül az ezred-
forduló előtt azt mondta, hogy az emlékezet 
kortárs válsága kísérlet arra, hogy lelassít-
suk az információfeldolgozás menetét; hogy 
ellensúlyozzuk az idő feloldódását az archí-
vumok egyidejűségében; hogy a szimuláció, 
a gyors információk és a kábelhálózatok 
világától eltérő szemléletmódra tehessünk 
szert. Egy biztos pontra a zavaró és gyakran 
fenyegető heterogenitás, időeltolódás és in-
formációtúlterhelés világában.
AZs: Valóban, korunkban annyira sok infor-
máció éri az embert, hogy nincs idő élmény-
nyé, majd azt követően emlékké alakítani 
őket. Személy szerint ezt nagy problémának 

ASZTALOS Zsolt:  
Emlékmodellek 39., 2019–2020,  

installáció, vegyes technika
A művész és a Molnár Ani  

Galéria jóvoltából 
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ASZTALOS Zsolt: Emlékmodellek,  

2019–2020, installáció, vegyes technika
A művész és a Molnár Ani  

Galéria jóvoltából

látom. Emlék és élmény nélkül kiüresedünk. 
Nem gondolom, hogy ennek a tendenciának 
bármilyen pozitív végeredménye lehetne.
SA: Az emlékezet birtoklásáért és értelme-
zéséért folytatott küzdelem a társadalmi, 
politikai és kulturális érdekek közötti konflik-
tusokban és kölcsönhatásokban gyökerezik?
AZs: Minden bizonnyal. Egy adott korszak 
uralkodó csoportja létrehozza a saját emlék-
képét, és ezzel együtt a jövőképét is, hisz a 
jövőt az emlékezet értékrendje alapján írjuk. 
Minden rendszer megírja a saját történelem-
könyvét, újrarendezi múzeumait, lecseréli 
köztéri szobrait. A múlt birtoklása identitás-
kérdés és önigazolás.
SA: A társadalmi emlékezet kutatása a mai 
napig nem paradigmatikus, hanem inter-
diszciplináris, középpont nélküli tudomány-
terület.
AZs: Ezt a munkát javarészt a történészek 
végzik. Nyilván rengeteg szempontból vizs-
gálják az adott társadalmi folyamatokat, de 
nehezen kizárható a korszellem, az egyéni 
befolyásoltság, a tudatos vagy tudat alatti el-
várások általi torzítás. Ez része a rendszerek 
történetírási ambícióinak is. Bizonyára inter-
diszciplináris kutatási eszközök kellenének a 
múlt minél objektívebb megismeréséhez, de 
ez tökéletesen – szerintem – nehezen kivite-
lezhető. 
SA: Foglalkozol a populáris emlékezettel és 
a múlt politikai eszközként való fölhasználá-
sával is?

AZs: Ezzel nem foglalkoztam. Engem első-
sorban egyetemes értelemben foglalkoztat a 
téma. Amúgy izgalmas terület, de valahogy 
nem akartam belefolyni.
SA: A posztmodern episztemológiaellenes-
ség lenézi az élmény könnyen adódó ösz-
szekapcsolását az emlékezettel. Mások a 
köztük tátongó szakadékot a kulturális és 
művészi kreativitás hatékony serkentőjének 
tartják. Te mit gondolsz erről? 
AZs: Az élmény és az emlékezet összekap-
csolásáért a művészet nagyon sokat tett. Ez 
teljesen természetes. Sőt, a művészetnek ez 
is a dolga. Fontos, hogy élménnyé alakítsuk 
a megtörtént eseményeket, mert csak úgy 
építhetjük az identitásunkat.

SA: Mi a helyzet a kollektív és a személyes 
„amnéziával”?
AZs: Azt gondolom, hogy egymásra hatnak 
oda-vissza, és hasonló folyamatok alakítják 
ezeket. Egy társadalmi rendszer hathat az 
egyén emlékezetére, de ez visszafelé is igaz 
lehet. Vagyis a nagy történelmi korszakok 
felejtésbe taszíthatják az egyéni emlékeze-
tet, de az egyén is bármikor hatással lehet 
a tömegek emlékezetére. Van némi negatív 
felhangja az amnézia kifejezésnek, de olykor 
fontos és egészséges eleme lehet az emléke-
zetnek. A múlt egyes részeinek – akár ide-
iglenes – elhalványítása védelmi reakció is 
lehet fennmaradásunk érdekében, hisz az 
emlékeink nemcsak gyógyíthatnak, hanem 
betegíthetnek is.
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Kicsiny Balázs több mint harminc éve építi a rea-
litás és az abszurd, a cselekvés és a cselekvésre 
való képtelenség határterületein rekedt allegorikus 

szobrait és installációit. Arctalan, emberméretű alakjai 
különböző időrétegek kultúrtörténeti, irodalmi, filozófiai 
referenciáinak átfedéseiben, sűrített szimbólumokként 
jelennek meg – egy mozdulatlan tér-idő lakóiként. Üres 
tér ez, ahol nincs karakter és nincs személyiség, ahol az 
idő, az egyén vagy a kollektivitás kategóriái egy valaha 
ismerős realitás szabályaival együtt oldódtak fel – majd 
alkotják meg egy új, abszurd drámába hajló világ sajá-
tos, fonák szabályrendszerét. A realitás abszurditását 
egyébként már csak kevés választja el Kicsiny munkáinak 
„időrendellenes idejétől”, egyszerre tragikus és nevet-

séges tehetetlenségétől. Sőt, e cikk írásakor az abszurd 
drámairodalom valósága egyre hétköznapibbnak tűnik  
(„– Őrült? Gondoltam...”). Olyannyira, hogy Kicsiny Ba-
lázs életmű-kiállítását egy YouTube-videón keresztül 
nézem negyven perc megnyitóval és tárlatvezetéssel. Az 
1990-es évektől épülő életmű összesen tizenkét, önma-
gában is súlyos installációja most először áll együtt, egy 
térben a debreceni MODEM-ben. Csakhogy – a világjár-
vány okozta egyre inkább elnyúló korlátozások nyomán 
– a múzeum zárva van, az Időhúzás (Wasting Time) pedig 
alig néhány nappal a bezárások után, online nyitott meg.

A virtuális megnyitó képernyőjén Nagy Zsolt színmű-
vész szavalja Thomas Bernhard Komédia? Vagy tragédia? 
című szövegét, a háttérben festett alakok, fekete-fehér 

MODEM,  
2020. IX. 14. – 2021. IV. 11. 

Kicsiny Balázs  
életmű-kiállítása

Molnár Ráhel Anna

A világ egy  
fegyház

KICSINY Balázs: 
Winterreise, 2005
Édes otthon, 2005

Fotó: Süli-Zakar Szabolcs
A művész jóvoltából
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kockás kendővel takart fejek terített asztal fölé hajolva 
eszik az óráikat. („A világ egy fegyház.”) Egy csillárról 
gyerektest lóg fejjel lefelé, ejtőernyős ruhájában fordítja 
karórájára arcnélküli fejét, a többiek a plafonról leeresz-
kedve, körben fekszenek a földön. Hátrább matrózok 
sokasága – fejük, végtagjaik vasmacskákban végződve 
fúródnak a kiállítótér padlójába. Egy alak lovaglóruhá-
ban, Münchausen báróként húzza fel magát saját hajánál 
fogva, mögötte koporsószerű biliárdasztal a sarokban, 
felszínén mozdulatlanul lebegő golyók. Egy gondolkodó 
árnyalak tagjaira és nyakára térképbilincsek zárulnak. 
(„Egy hete nem beszéltem senkivel.”) Síszemüveges kés-
dobáló mered kifeszített, körben forgó célpontjára; mel-
lettük saját vetített képükre tüllel fedett, fejkamerás ala-
kok késsel-villával borulnak. A falon hatalmas óra képe. 
(„Egyébként – mondta a férfi –, az az igazság, hogy nem 

vesztettem el az órámat, én nem veszítem el az órámat.”) 
Ezek az alakok sokkal inkább bábok, semmint szereplők 
vagy karakterek. Szimbolikus utalásrendszerük már-már 
nyomasztóan sűrű, főleg egy online videó pásztázó tekin-
tetén keresztül. Nem beszélnek se a nézővel, se egymás-
sal, aligha vannak egyéni dialógusaik. 

Kicsiny egy-egy társadalmi szituáció és jelenség ant-
ropomorf modelljeit építi, figuráinak nincs saját belső 
tartalmuk. A földön térdeplő, búvársisakjához serleget 
emelő alak (Ideiglenes feltámadás) maga nem megalázott, 
pusztán a kiszolgáltatottság és a megaláztatás, a hódolat 
és áldozat történeti-társadalmi allegóriája. A tudásterme-
lés, a hazugság vagy a megfigyelés és a hatalom helyzetei-
nek érzetvilágát egy, a cselekvés és cselekvésképtelenség 
között megrekedt, időtlen koordinátarendszerbe helyezi. 
De az időtlenség itt nem valamiféle archaikus egység tá-
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gasságát jelenti, épp ellenkezőleg – saját figuráit egy álta-
lános, kezdet és vég nélküli disztópia társadalmi rendjé-
nek kontextusába zárja, ahol minden mozdulat abszurd, 
amelyben feloldódik az őrület és a normalitás, ahol az 
idők és szimbólumok az alakokkal együtt szabadon cse-
rélgethetők, hiszen ebben a térben végső soron semmi 
sem változik. 

A virtuális tárlatvezetés a kiállítás kurátora, Bódi Kin-
ga tanulmánykötetének hivatkozási mezőjét viszi tovább 
olyan referenciákkal, mint Brueghel, Samuel Beckett 
vagy Robert Wilson. Wilson és Philip Glass ikonikus-
sá vált (anti-) operája, az 1976-os Einstein on the Beach 
egy tulajdonképpeni cselekmény nélküli, öt órán át zaj-
ló, szekvenciákra osztott előadás. Szünetek sincsenek, a 
nézők szabadon járhatnak ki-be. Az opera kimerevített 
jelenetein és a lineáris narratíva hiánya mellett a darab 

és Kicsiny világa közti lényegi párhuzam inkább a me-
chanikus és poszthumán karaktert konstruáló, különböző 
társadalmi-politikai-gazdasági ágensek jelenléte. S ugyan 
Kicsiny figuráit ezek az ágensek töltik fel ruházatukon, 
folyton át- és újrarendezett tárgyegyütteseiken keresztül, 
mégsem fognak soha konkretizálódni. A militarizmus, az 
egyház vagy a tudástermelés intézményei csak egy-egy 
részletben tűnnek fel, egyetlen identifikációs pontjukat 
hol valós foglalkozásokra és társadalmi munkákra utaló 
ruházatok – matrózmellények, papi reverendák, búvársi-
sakok, ejtőernyők vagy láthatósági mellények –, hol gro-
teszk, elképzelt egyenruhák jelentik – mint az Édes Otthon  
láncmaszkja vagy a fekete-fehér sakkmintás (a jó és a 
rossz, a kint és a bent duális felosztása) kezeslábasok és 
tüllfátyol alá rejtett fejkamerák (Killing Time). 

A világ egy fegyház. Írja Bernhard, és szavalja Nagy 
Zsolt a videó első perceiben. Az idő pedig telik, de nem 
múlik. A fenti kontextusok elemzése egy videódokumen-
táció alapján enyhén szólva is ironikus. Az egymást átfedő 
referenciákkal és utalásokkal már önmagukban is végte-
lenül terhelt művek így egymás mellett már-már befogad-
hatatlanul sűrű szövést adnak – azaz adnának, ha látnám 
őket. Ugyan Kicsiny nem pusztán előtanulmányként, de 
önálló műként kezelt festményei is megjelennek a térben, 
de felvételről a befogadásuk szinte esélytelennek tűnik.  
A figurákba, a múzeumi térbe és végül az ódivatú videóba 
zárt kiállítás ebben a formában annyira irreális, az egyéb-
ként is túlsúlyos installációk olyan nagy nyomatékot kap-
nak, hogy az egész szituáció – a szobrok tragikomikus te-
hetetlenségéhez hasonlóan – azonnal nevetségessé válik. 
S minthogy nincs kiállítás, ez sem kritika, s talán nem is 
írás, inkább Kicsiny Balázs egy figurájának hamvába holt, 
torz mozdulatkísérlete valami hasonló dinamikával, mint  
a Godot-ra várva záróképe:

„– Menjünk?
– Menjünk!
Nem mozdulnak.”

KICSINY Balázs: Anthem II., 
2013–2015

Fotó: Süli-Zakar Szabolcs
A művész jóvoltából

Kiállítási enteriőr  
az Időhúzás  

című kiállításon,  
MODEM, 2020

Fotó: Süli-Zakar Szabolcs
A művész jóvoltából
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JJ: Londonban a Sotheby’s árverezőház Ins-
titute of Art művészeti és üzleti iskolájában 
szereztél diplomát, és dolgoztál is a Sothe-
by’s munkatársaként. Lehet, hogy álnaivnak 
hat a kérdés, de valahol el kell kezdenünk 
gombolyítani a történet szálát. Hogyan ju-
tottál el a londoni galériáig? Miért ott, miért 
most? Mióta tervezed?
Kováts Dávid: 2008 őszétől indítanám a szto-
rit, a Falk Miksa utcai Galeria White Hermann 
Nitsch-kiállításától. Nekem az volt a forduló-
pont, mert a Nitsch-csel való találkozás után 
éreztem először, hogy én ott akarom ezt a 
szakmát művelni, ahol a legnagyobbak csi-
nálják. És ez arról is remek tapasztalat volt, 
amit persze elméletben sokan tudnak, hogy 
a világon mindenkit fel lehet hívni, a többi 
rajtad múlik. Ismertem valakit Ausztriában, 
akiről tudtam, hogy ismeri Nitschet, meg-
kértem, hozzon össze vele, mert akkoriban 
nyitottam a galériámat azzal a tervvel, hogy 
neves külföldi művészeket szeretnék Ma-
gyarországra hozni. Az ismerősöm megszer-
vezte a találkozást, én pedig meggyőztem a 
művészt az ötlet nagyszerűségéről. Nitsch 
a kiállításra is eljött, sőt hajlandó volt részt 
venni egy gyűjtők számára szervezett zárt-
körű beszélgetésen is. Minden egyes do-
log, ami ezután következett, többé-kevésbé 
így történt. A megoldási képletem az, hogy 
amikor felötlik bennem a gondolat, végigve-
szem, merrefelé induljak, és addig nyomom, 
amíg meg nem történik. 

A kérdés másik fele, hogy miért épp London. 
2009 januárjában úgy mentem Londonba 
először, hogy senkit nem ismertem a város-
ban. Turistaként töltöttem kinn korábban né-
hány napot csupán. Valahonnan megtudtam, 
hogy a Sotheby’s-nek van egy iskolája, írtam 
nekik, érdeklődtem, és mivel engem mindig 
is érdekelt az üzleti oldala ennek a világnak, 
eldöntöttem, hogy kipróbálom. Ezzel az atti-
tűddel iratkoztam be először egy féléves Art 
and Business alapozó kurzusra, később az-
tán ezen a szakon végeztem el a mesterkép-
zést is, mert mire az első szemeszter véget 
ért, addigra világossá vált, hogy nekem ez az 
életem, és Londonban akarom ezt csinálni.
 Talán nem szükséges most hosszan taglal-
nom, mi a jó abban, ha a dolgok közepében 
vagy, ha a világ jelentős múzeumai egy sa-
roknyira vannak főművekkel a falaikon, vagy 
miért nagy élmény abban az aukciósházban 
dolgozni, ahol mindennapos egy Picasso, egy 
Schiele vagy a művészettörténet többi klasz-
szikusa. De van még egy első látásra nem 
evidens része is a londoni életnek, amibe én 
beleszerettem: az emberi rész. Az odaköltö-
zők közül száz emberből kilencvennyolc utál-
ja Londont, de én egyike vagyok a maradék 
kettőnek, aki szereti. Támogatást tapaszta-
lok, és pozitív energiákat érzek, valami olyas-
mit, amit úgy tudok összefoglalni, hogy rajtad 
múlik, eléred-e, amit akarsz.
JJ: Mit tanultál az Art and Business szakon? 
Már sokat gyakoroltál előtte Budapesten, 

miben tudtak újat vagy meglepőt mutatni?
KD: Az alapozó képzés egy szemeszter volt, 
egy általános bevezető kurzus, ahol az órák 
egyik fele a művészettörténetről szólt, a 
másik pedig a műkereskedelemhez tartozó 
üzleti részről. Tanultunk a szerzői jogokról, 
az aukciók szabályairól..., csupa olyasmiről, 
amit itthon a gyakorlatban szerez meg min-
denki. De nem is ezek az ismeretek voltak 
nekem a leghasznosabbak – mert sok újdon-
ságot nem mondtak –, hanem az angol nyelv 
szakmai része. Hiába érkeztem ki jó angoltu-
dással, amikor beállítanak egy kép elé, hogy 
beszélj róla, azért az teljesen más szókincset 
igényel. A mesterképzésre való jelentkezé-
semnél is ez volt a legfontosabb kérdése a 
bizottságnak, hogy angol nyelvű diploma hí-
ján helyt tudok-e majd állni ezen a szinten. 
Képes leszek-e dolgozatot írni, érvelni, is-
merem-e a követelményrendszert, ami alap-
ján egy esszét meg kell fogalmazni. Emiatt is 
volt hasznos az alapképzés, mert az ottani 
beadandókat be tudtam mutatni, az alapján 
vettek fel. A mesterképzés üzleti része lénye-
gesen erősebb volt, a joggal foglalkozó mo-
dulon mindent végigvettünk, ami a műkeres-
kedelemhez jogilag köthető a szerzői jogtól 
az adásvételek szerződéseiig. 
 Volt gyakorlati része is a képzésnek, pél-
dául az egyik vizsgafeladatunkban egy kita-
lált egyetem boardja megbízást adott az in-
tézmény műgyűjteményének értékesítésére. 
Meghatározták, hogy hány millió fontra van 

Jankó Judit

Nekem itt kell  
 megvetni a lábam

Sorozatunkban a kortárs területén induló új galériákat, artist run space-t és különböző 
kezdeményezéseket mutatunk be, hiszen vírus, krízis ide vagy oda, mindig vannak, akik 
belevágnak életük kalandjába. Minket pedig az érdekel, mik a terveik és mi motiválja 

őket. Első szereplőnk Kováts Dávid, aki ezúttal Londonban nyitotta meg új, kortárs művészetre 
szakosodott galériáját. 2020. december 9-én Máriás István aka Horror Pista csempékre festett 
munkáiból rendezett kiállítással nyílt meg a David Kovats a Covent Garden közelében. Kováts 
Dávid – ahogy mondani szokták – fiatal kora ellenére nem ismeretlen a hazai műkereskedelemben, 
dolgozott az édesapja által alapított MEO-ban, volt saját galériája a Falk Miksa utcában, 
testvérével, Kováts Nórával pedig együtt alapították a Dobossy Aukciósházat, melynek keretében 
2019-ben szintén Londonban tartottak aukciót magyar kortárs munkákkal. 

A londoni David Kovats Gallery
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szüksége az egyetemnek, átadták a képze-
letbeli kollekció műtárgylistáját, és nekünk ki 
kellett dolgozni, melyik leltári tételt hol dob-
nánk piacra, és mekkora bevételt remélünk. 
Üzleti tervet kellett kidolgoznunk az értéke-
sítésre, majd prezentálnunk, hogy hova kül-
denénk az antikvitást – Párizsba, mert ott a 
legjobb piaca –, melyek azok a műtárgyak, 
amelyeket aukcionáltatnák, és melyeket osz-
tanánk ki dealernek, mert úgy több a haszon. 
JJ: Az új galéria művészköréből eddig négy 
név ismert, Nyári István és a Horror Pista né-
ven alkotó Máriás István festők mellett két 
szobrász, Kovách Gergő és Combarro Petra. 
Milyen szempontrendszer alapján választod 
ki, hogy kikkel dolgozol együtt?
KD: Egyelőre az általad is említett négy mű-
vésszel indulok, de hamarosan bővítem a 
kört. Vállalom, hogy a választás egyik leg-
főbb szempontja az emberi tényező. Rendel-
kezem némi galériás tapasztalattal, rendez-
tem kiállításokat, a műkereskedelem számos 
területén kipróbáltam magam, tudom, miről 
beszélek, amikor azt mondom, a legfonto-
sabb – természetesen a művészi kvalitás 
mellett –, hogy tudjunk együtt dolgozni.
JJ: Szerződtél velük?
KD: Igen, mindenkivel. Hosszú távra tervezek.
JJ: A hazai színtéren ez sokszor generációs 
kérdés is, mármint a galériás-művész viszony 
a kizárólagos szerződések tükrében. A fiata-
labbak másképp álltak ehhez hozzá, mint az 
idősebbek. Érdekel, miként van ez külföldön. 

KD: Az idősebb generáció itt is szereti a 
saját kezében tartani az ügyeit. Emellett 
megfigyelhető most egy váltás: a digitális 
világban felnőtt, „mindenkit elérek egyedül 
is” meggyőződésében élő fiatalok feltöltik a 
munkáikat a digitális platformokra és eladják 
önállóan. Ők nem akarnak kicsi és közepes 
galériákhoz kerülni, szerződéssel lekötni 
magukat végképp nem, esetleg projektekre 
vagy néhány munkával egy-egy kiállításra 
szerződnek. Meggyőződésük, hogy azt a 
szintet, amit egy kis galéria tud nekik nyújta-
ni, ők is meg tudják teremteni maguknak, ha 
elég ügyesek hozzá, és azt kell mondanom, 
van igazság ebben. Nagy galériákhoz beke-
rülni viszont olyan szintlépés, ami mindenkit 
érdekel, az egy másik liga. 
JJ: Az elmúlt időszakban azért volt egy szín-
tér, az art fairek világa, ahová egy művész 
önállóan nem tudott belépni, csak galériák 
segítségével. Mi lesz most szerinted a művé-
szeti vásárokkal?
KD: Eltűnni nem fognak, inkább átrende-
ződnek, átalakulnak, de most még nem lehet 
megmondani, hogy miként. Láttunk néhány 
példát arra, hogy az új szabályokkal siker-
rel lezajlott egy vásár, például Sanghajban. 
Los Angelesben szét fogják szórni a város 
több pontjára a rendezvényt, hogy ne egy 
nagy csarnokban hullámozzon a tömeg. Egy 
bizonyos szint fölött a múzeumok, az intéz-
mények is az art faireken tájékozódnak, sőt 
sokszor ilyen helyeken vásárolnak, mert a 

döntések megalapozottságához kell az a 
láncreakció, amelynek során eljutnak a sze-
replők ezekre a helyekre.
JJ: Mi a helyzet a londoni kapcsolatrendsze-
reddel? Mekkora, hogyan épül? Van terved a 
bővítésére?
KD: Amennyi van, az a tanagyagon kívü-
li hozadéka a Sotheby’s iskolának, de még 
inkább az aukciósháznál eltöltött éveknek. 
Kifogásoltam egyszer a szakvezetőnknél, 
hogy nem érzem azt a fajta számonkérést, 
amit Magyarországon megszoktam. Ő pedig 
azt válaszolta, hogy ez egy mesterképzés, a 
hallgatók felnőtt emberek, elvárható tőlük – 
hiszen tudják, miért vannak itt, mit akarnak 
elérni –, hogy beletegyék a tanulmányaikba 
a saját részüket különösebb nógatás vagy 
fenyegetés nélkül is. Az iskola minden le-
hetőséget megad mindenkinek, de az már 
személyes felelősség, hogy ki mennyit vesz 
ki ebből. 
A kapcsolatrendszer építésére ez a szemlélet 
hatványozottan igaz. Helyzetbe hoztak időn-
ként, de résen kellett lenni, és meg kellett 
ragadni a kínálkozó lehetőséget. Jó példa 
erre, hogy én hogyan kerültem a Sotheby’s 
Aukciósházhoz. Már az első lépés is szimbo-
likus volt. Amikor az osztálytársaim délelőtt 
azon problémáztak, hogyan szerzünk jegyet 
az esti árverésre, én kinevettem őket, hogy 
milyen jegyről beszélnek, egy árverésre nem 
kell jegy, oda mindenki bemehet, és minden 
beeső érdeklődőnek örülnek. Végül meg-

MÁRIÁS István 
aka HORROR Pista 

kiállítása, David 
Kovats Gallery, 2020

David Kovats Gallery, 
80 Long Acre,

Covent Garden, 
London
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kérdeztük a tanárunkat, aki elmondta, hogy 
a teremben a helyeket az ügyfeleknek tartják 
fenn, és valóban csak jeggyel lehet bemen-
ni, de szerencsével, ügyességgel és krea-
tivitással szerezhető állójegy. Az óra végén 
kimentem az utcára, felhívtam a Sotheby’st, 
és úgy mutatkoztam be, mint egy fontos 
osztrák–magyar gyűjtődinasztia legfiatalabb 
sarja, majd elmondtam, hogy licitálnék a 
Schiele-tételekre. Lefoglaltak egy széket a 
nevemre. 
Aznap este eldöntöttem, ott akarok dolgozni. 
Csoporttársaim ismertek valakit az aukciós-
házból, aki eljött velünk vacsorázni, és én 
egész este mondogattam neki, hogy muszáj 
bekerülnöm az aukciósházba. Akkoriban 
ez még zártabb világ volt, nem voltak nyil-
vánosak az álláshirdetések, de kaptam egy 
névjegyet, s onnantól kezdve időről időre 
felbukkantam. Könyvet vittem a magyar mű-
vészetről, vagy kérdésem támadt az aktuális 
kiállításról. Annyira idegesítő lehettem, hogy 
elintézett nekem egy internship állásinterjút. 
Szakmai gyakorlatnak hívják, amolyan in-
gyen rabszolgaság, de ha ügyes az ember, és 
jó helyre kerül, akkor sokat lehet tanulni és 
profitálni belőle. Ez a bevett első lépcsőfok, 
amit egy nyáron át csináltam, és mire befeje-
ződött a mesterképzésem, ők maguk hívtak 
fel, hogy van egy üresedés, és várnak. 
JJ: Mi volt a munkaköröd? 
KD: A Valuations Departmenten dolgoz-
tam, ami a kiemelt ügyfelek gyűjteményé-
nek felbecslését koordinálja. Ez azt jelenti, 
hogy amikor egy gyűjtemény több kategó-
riát foglalt magában, és sok száz vagy több 
ezer tételből állt, mi mentünk a teljes folya-
matot levezényelni, beleértve a gyűjtemény 
feltérképezését, a megfelelő szakértők ki-
választását, az utazás és a konkrét munka 
megszervezését, irányítását. Közben pedig a 
folyamatos kapcsolattartást az ügyféllel. 

A galériás kapcsolatépítésre visszatérve, 
nem tudok nagy trükköket, az a célom, hogy 
olyan kiállításokat rendezzek, amelyek fel-
kelthetik a figyelmet, és bekerülhetek velük 
a szaksajtóba. Amikor az aukciót rendeztük 
a húgommal, nem ért meglepetésként, hogy 
a vevők nyolcvan százaléka otthoni magyar 
volt, és csak húsz százalék londoni. A galéria 
esetében ez az arány fordított lesz. A kezde-
tektől hangsúlyosan a londoni színtérre kon-
centrálok. Szeretném, ha tudnának rólam 
otthon, de nekem itt kell megvetni a lábam.
JJ: Londonban élő, de nem magyar művé-
szekben is gondolkodsz?
KD: Természetesen szeretném, ha előbb-
utóbb kirajzolódna a galéria arculata, ami 
elsősorban a magyar művészekre épít, de 

semmitől sem akarom elhatárolni magam. 
Nem szeretnék nagy kijelentéseket tenni az 
elején, emiatt inkább megengedően és nagy 
vonalakban fogalmazok. 
JJ: Van létjogosultsága a régiós gondolko-
dásnak a művészeti életben? Érdekes tud 
lenni a kelet-közép-európai régió?
KD: Igen, de számít, hogy milyen szinten. 
Londonban más a kultúrája a műtárgyvásár-
lásnak, hiszen a televízióban naponta megy 
műkereskedelmi műsor. Az átlagember sok-
kal többet tud a műtárgypiacról. A londoni 
aukció után, amikor az összecsomagolt mun-
kákkal vártam a szállítót a sohói Blacks Club 
alagsorában, odajött hozzám a cigiszünetét 
tartó séf, és elkezdte mutogatni a telefonján, 
hogy milyen limitált szériás printeket vett a 
feleségével legutóbb.
 Ebben a városban nagyon sokféle művé-
szetet el lehet adni, de például ahová most 
Maurer Dórát elhelyezték – megjegyzem, ir-
tózatosan sok munkával –, nos, ha oda egy 
régiót akarunk felhúzni, az százszoros invesz-
tíciót követel. És itt van még az időfaktor, ha 
fiatalokat szeretnénk idejuttatni, nemcsak tő-
két, hanem időt is kell áldozni rájuk, hogy be-
érjenek. De én azok közé tartozom, akik mé-
lyen hisznek minden építkezés értelmében. 
JJ: Mi az érdekes ebben a négy művészben 
– Londonban? Mert szerintem nem mindegy, 
hol, mit mutatunk (amit ráadásul átszíneznek 
az aktuális globális trendek). 
KD: Számít a helyszín és az aktuális trend. 
A kelet-európai kortárs művészek most ép-
pen nem a legdivatosabbak, de nekem fon-
tos, hogy a galéria arculata az én ízlésemet 
tükrözze. A galériázás fundamentuma a tu-
lajdonos értékrendje, ezért is áll mindenki a 
nevével és az arcával a vállalkozása mögé, 
mutatva, hogy szerinte mi az értékes művé-
szet, amit érdemes gyűjteni. Nekem meg-
győződésem, hogy az általam képviselt négy 
művész megállja a helyét a nemzetközi pia-
con. Persze tudom, erről végeláthatatlanul 
sokat lehetne vitatkozni, de én most nem be-
szélni szeretnék, hanem csinálni.
JJ: Akkor úgy kérdezem, hogy miért Horror 
Pista lett a nyitókiállítás?
KD: Mindenképp figyelemfelkeltő dologgal 
akartam kezdeni, és a csempék azok. Az 
előbb már érintettük, hogy ki kell építenem 
egy kapcsolatrendszert nemcsak a poten-
ciális vásárlók, gyűjtők, hanem a művészeti 
sajtó, a műkritikusok felé is, akiken keresztül 
eljuthat a hír rólam azokhoz, akiknek majd 
el tudok adni. A csempefestmények külön-
legesek, és még izgalmasabbá teszi őket a 
beépíthetőségük, ami által mozdíthatatlanná 
és „örökkévalókká” tudnak válni. 
JJ: További tervek?
KD: Horror Pista kiállítását Nyári Istváné kö-
veti, majd Kovách Gergő és Combarro Pet-
ra következnek még nyár előtt. És tervezek 
egy csoportos kiállítást is olyan tehetséges 
magyar fiatalok részvételével, akik már vala-
milyen szinten bekapcsolódtak a nemzetközi 
körforgásba – vagy éppen előtte állnak.MÁRIÁS István aka HORROR Pista és KOVÁTS Dávid
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Máriás István aka Horror Pista, aki kissé mindig is 
kilógott a „budapesti horrorszcénából” vértelen-
sége miatt, a látványosságszámba menő horror-

esztétikát maga mögött hagyva jelentkezik új munkákkal 
olyan képi hálózatrendszert teremtve meg, amely összeol-
vasztja a Horror Pista-brand utcai művészetekből merítő 
kafkai abszurditását és a Claude Beylie által kilencedik 
művészetnek nevezett képregénykultúrát1 a finom, lebe-
gő hatást keltő magaskultúrával. A médiumokkal gyakran 
kísérletező Máriás ezúttal a csempe felé fordul egyszer-
re nyitva meg a konnotációs kört a távol-keleti művésze-
tek és a kelet-európai giccsdekor felé, úgy ütköztetve az 
évezredes császári és a mostanában mainstreammé vált 
trash díszítőművészeteket, hogy azok a galériatérbe be-
emelve állandóságot sugalló hordozójuk révén a gyorsan 
pörgő képtermelésen és képkereskedelmen ironizáljanak, 
illetve az átintellektualizált white cube-ot mint intézményt 
belülről kezdjék ki.

A Kováts Dávid által kurált Year of the Rat az első a frissen 
megnyílt, londoni David Kovats Galleryben megrendezett 
kiállítások sorában, melyek kelet-európai, azon belül is 
hangsúlyosan magyar művészek munkáit mutatják majd 
be egyéni kiállítások formájában. Találó, hogy a graffitis 
gyökerekkel rendelkező Máriás nyitja a sort, hiszen fotós 
munkásságából nyilvánvaló, mennyire izgalmas számára 
egy szűz falfelület, amelyen elsőként hagyhatja rajta a 
keze nyomát, illetve festményein is nyílt tereket ábrázol, 
mintha mindig az utca járna a fejében. Csempéi nemcsak 
akkor rokoníthatók a graffitikkel, amikor épp a 2000-es 
évek vásári dodzsemjeinek szín- és formavilágát idézik 
meg, mint a Wimbledon című kép airbrush-hatású hát-
tere, hanem általánosabban is, természetüknél fogva: a 
csempe és a graffiti kijelöl, megjelöl, maradni akar, akkor 
is, amikor lecserélnék – gondoljunk például a graffitisek 
közötti hírhedt beefekre, mikor átfedik egymás tagjeit. 
Máriás csak az első a sorban, munkái inkább kérdésfel-
vetésként értendők, mint kész válaszként: egyszer hasz-
nálatosak a műalkotások? 
 A kérdésfeltevés mögött álló probléma, mely leginkább 
az alkotót érinti, az, hogy a képek a kiállítások lezárultával 
általában raktárba kerülnek – Máriás ezért a díszítő- és 
iparművészetet képzőművészetté emelve alternatív tere-
ket keresett munkáinak. A festett csempék otthonra és 
funkcióra találhatnak egy konyhában, hosszú életet kap-
hatnak és életet lehelhetnek egy élettérbe. Ezt érthetjük 
a szocializmusból is ismert virágos és tájképes díszcsem-
pék megnemesítésének is, a panelesztétika cinquecentó-
jának, ami már reflektáltan, saját magán röhögve trash, 
miután kifordította és a szellemi elit számára kisajátította 
azt, ami a múlt popkultúrája. Akár az is felmerülhet, hogy 
a megrendelésre készült alkotások nem válnak-e dizájn-
ná. Attól nem kell tartanunk, hogy a lakberendezési szak-
lapok Máriás-csempéket fognak ajánlgatni, de az alkal-
mazott művészethez közelítve talán csak a tömeggyártás 
hiánya menti meg azokat az értékvesztéstől.
 Ugyanezek a csempék ellentétes irányú mozgást vé-
geznek egy intézményi térben: arcul csapják a késő mo-
dern akadémizmus intellektuális hangoltságát. A csempe 
mint hordozó időtálló anyaga miatt ellenzi, hogy lecse-
réljék, az élettérhez való kötődése miatt pedig maga is 

David Kovats Gallery, London, 
2020. XII. 9. – 2021. I. 10.

Horror Pista  
Year of the Rat című 
kiállításáról
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A művész jóvoltából
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MÁRIÁS István:  
Golden Age,  
2019, hand made 
mázozott kerámiacsempe, 
porcelánfesték, aranyfüst, 
65×40 cm
Fotó: Fodor Dániel János
A művész jóvoltából

MÁRIÁS István:  
Szent Sebestyén,  
2018, hand made 
mázozott kerámiacsempe, 
porcelánfesték, 50×60 cm
A művész jóvoltából

élőnek hat, ami azzal vádolhatja a white cube-ot, hogy 
élve akarja felboncolni a műalkotást. Az a Brian O’Do-
herty által taglalt közelítési forma, amely a műalkotás 
egészét egy gondolat médiumává alacsonyítja fontossági 
sorrendben a gondolatot a tárgy fölé emelve,2 itt megtor-
panásra kényszerül: Máriás munkái nem hagyják, hogy 
hullazsákban vigyék ki őket a boncteremként felfogott 
white cube-ból. A tárgy tárgy akar lenni, nem egy elmé-
let edénye. A csempe fehér négyzetei többek mint vászon 
és keret, mert egyrészt tükrözik a white cube-ot, tehát 
a csempén lévő festmény már önmagában ki van állítva 
a praxisból fakadó organikus módon, ami jól látszik a  
Saint Sebastian című munkán: a festetlenül hagyott szélek 
egyszerre funkcionálnak keretként és falfelületként. Más-
részt azért, mert a vertikális és horizontális osztottság  
a képregénykockákat imitálja.
 A képregényből merítő ábrázolásmód változatos 
műfaji transzgressziókat követ el, az így létrejövő in-
termediális kép pedig újabb szinteken neveti ki a steril 
intellektualitást, amit már maga a választott médium is 
kikezdett. Magyarországon még mindig nem szokás a 
többi művészettel egyenrangúnak tekinteni a képregényt. 
Ennek részben történeti okai vannak, mivel mikor Nyu-
gaton divatossá vált, a komolykodó rezsim nem tűrhette  
a játékos szórakoztatást. Most is valami ilyesmiről van 
szó, amennyiben a rezsimet magasművészetnek nevezzük 
át: a tiszta elméletiség eszményét dédelgető térben udva-
riatlannak tűnik felnevetni, mert ezzel testi jelenlétünkről 
adunk jelt a szellemiségnek szentelt falak közt. Márpedig 
nevetnünk kell, amikor filmes, videójátékos és képregé-
nyes elemek találkoznak egészen abszurd kompozíciók-
ban – a művészet játék Máriás kezében, ő a kisfiú a Tiger 
című képen, aki négyzetrácsot karcol a festményre, hogy 
amőbázhasson rajta. A kivitelezés bad painting stílusa is 
a gyermeki őszinteségre alludál, álmodozásra az elmél-
kedés helyett, az airbrusht és a vízfestéket állítja szembe 

az akadémizmussal. Spontán jelenetei azt a benyomást 
keltik, hogy narratív festészettel állunk szemben, egy ki-
ragadott képet látunk egy eseménysorból: a történet tart 
valahonnan valahová. A Siren című alkotást nézve arra 
gondolhatunk, hogy bizonyára léteznie kell egy olyan me-
sekönyvnek a 90-es évekből, amely megmagyarázza, mit 
keres egy medve, egy balerina és egy űrhajós a tisztáson 
– a vízfestékre emlékeztető elmosódások is azt az érzetet 
erősítik, hogy illusztrációval van dolgunk. Ám minél in-
kább próbáljuk megérteni, annál világosabbá válik, hogy 
az egész csak a józan ész rendszerező fixációival pimasz-
kodik, hiszen valójában történet sincs, nemhogy jelentés, 
amit jól szemléltetnek a kézjelekre fordított kínai írásjelek 
a széleken – szándékos dilettantizmus ez. 



19

MÁRIÁS István:  
Siren,  

2020, hand 
made mázozott 

kerámiacsempe, 
porcelánfesték,  

105×120 cm
Fotó: Fűzfa Péter

A művész jóvoltából

MÁRIÁS István:  
Azamatov az azeri nép 
büszkesége,  
2019, hand made 
mázozott kerámiacsempe, 
porcelánfesték,  
40×60 cm
Fotó: Fodor Dániel János
A művész jóvoltából

MÁRIÁS István:  
Patkány éve,  
2019, hand made 
mázozott kerámiacsempe, 
porcelánfesték,  
60×80 cm
Fotó: Fodor Dániel János
A művész jóvoltából

A tigrisek, dinoszauruszok és szörnyek nem csinálnak 
semmit, csak vannak, mert Máriás megálmodta őket – 
nem hatalmával, csupán lehetőségeivel kérkedik. Az al-
kotó kéz megteheti, hogy a magaskultúrát a popkultúrával 
vegyíti, sőt a magaskultúrát bemutathatja a popkultúrán 
átszűrve, parodisztikusan is, mivel a My Himalaya című 
munkán szereplő tigrisek inkább emlékeztetnek a kínai 
piacok műszőrme takaróinak ábráira, mint azokra a keleti 
vázákra, amelyek a takarókat ihlették – a motívumok köz-
vetítve vannak, kisajátítódnak.
 Máriás képei heterotopikus terekké válnak a forrá-
sukként szolgáló kulturális diverzitás miatt, a szociális 
különbségek és a nemzeti specifikumok összemosódnak, 
minden vizuális tapasztalatot egyenrangú művészeti él-
ménynek tekinthetünk. Mindez posztnépi:3 a retrogiccs 
és a betyáros szuperhősök jól megférnek egymás mel-
lett, mert Máriás esztétikai értelemben véve rendszerel-
lenes. Ez a rendszerellenesség tudatos álnaivitás, mint 

a Horror Pista-brand részét képező „külvárosi proligye-
rekség”,4 amit talán ahhoz lehet hasonlítani, mikor Petőfi 
zsinóros mentét húzott, és kikiáltotta magát a természet 
vadvirágának: az esztétikai rendszerellenesség is esztéti-
kai rendszer, a szándékolt jelentéstelenség is jelentés. Az 
inkluzív kulturális felfogás nem tudná az elitistának tartott 
magasművészeti intézményrendszerrel szemben tételezni 
magát, ha nem határozná meg magát pontosan – ez ugyan 
nem kiáltványon, de a kirakósszerűen felépülő életművön 
keresztül történik meg. Máriás jogos kritikát fogalmazhat 
meg a white cube-bal szemben, de az csak azon belül 
érvényesülhet igazán: a privát terekben érezhetően elve-
szik az ironikus trash ereje, és mindez humorrá szelídül. 
A white cube csak egy hűtőház műalkotások nélkül, az 
organikusan alakuló kultúra melletti hittétel pedig csak 
egy mesterséges felépítmény kontrasztjában tud igazán 
nagyot ütni – sajátos szimbiózis ez. 

1 Claude Beylie: La bande dessiné est-elle un art? Lettre et médecins, 1964/1–9.
2 Brian O’Doherty: Notes on the Gallery Space. In Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space. The Lapis Press, San Francisco, 1986, 14.
3 Nemes Z. Márió: Posztmagyar barbárság. Horror Pista művészetéről. In Ektoplazma, Symposion, 2020, 19.
4 https://www.kortarsonline.hu/aktual/horrorpistasag.html
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LL: Milyen volt a családi háttered? Az ottho-
ni miliő ösztönzött-e arra, hogy a művészetet 
válaszd hivatásul? 
Lovas Ilona: Családunkban nem volt kép-
zőművész. Édesanyám természetesen sokat 
vitt minket, nővéremet és engem színház-
ba, operába, hisz valaha énekesnőnek ké-
szült, sőt nem túl gyakran, de kiállításokra 
is mentünk vele. Így láttam kislánykoromban 

a műcsarnokbeli Munkácsy-kiállítást, amire 
ma is emlékszem. Meg kell említenem továb-
bá nagybátyámat is, akinek kitűnő könyvtára 
és képgyűjteménye volt, és akihez gyakran 
jártam. A képzőművészet iránti tudatosabb 
odafigyelésem az általános iskolában kez-
dődött. A rajztanárom, Györe Imréné öntötte 
belém az önbizalmat, majd később szakkö-
rökbe jártam rajzolni. A textil felé való von-

zódásomban meghatározó volt nagyanyám 
gyönyörű, színes pongyoláinak gyerekkori 
élménye. Az érettségi után pedig azért je-
lentkeztem az Iparművészeti Főiskolára, a 
textil szakra, mert akkori világképemhez ez 
illett legjobban, beleértve a nőiséget is.
LL: Föl is vettek, majd 1974-ben végeztél. 
Hogyan emlékszel tanáraidra és évfolyam-
társaidra?
LI: Szerettem a főiskolára járni, de ez a sze-
retet nem egyes tanárokhoz kötődött, inkább 
a miliőhöz, a könyvtárhoz, a barátokhoz. 
Persze voltak nagyon jó tanáraink is, mint 
Eigel István vagy Szilvitzky Margit. Az évfo-
lyamtársaim közül mindenképpen meg kell 
említenem Péreli Zsuzsát, Oláh Tamást, Sza-
lontai Évát és Holb Margitot. Holbbal voltam 
a legközelebbi barátságban, hiszen ő is szö-
vöttanyag-tervező szakra járt, mint én.
LL: Az 1970-es évek művészetét elsősorban 
a fotóhasználat és a konceptuális törekvé-
sek jellemezték, illetve akkortájt, az évtized 
közepén született meg Magyarországon a 
kísérleti textil. Ennek a központja a velemi 
alkotótelep volt, amelynek munkájában te is 
részt vettél.
LI: Két alkalommal is dolgoztam a velemi 
művésztelepen. Megalakulásakor, 1975-
ben, majd 77-ben egy háromnapos szim-

A hazai kísérleti textil jeles képviselője, Lovas Ilona 1974-ben végzett az Iparművészeti 
Főiskolán. Már korai művei sem par excellence textíliák, hanem szerves, puha anyagokból 
készült installációk. Munkásságának első, 1980-as évek végéig tartó periódusát az öntött 

papírból készült térplasztikák jellemzik (Stáció 1., 1984). Ezt követően az évtized végén új anyagot 
talált magának, az alkotásainak napjainkig meghatározó karaktert adó, tisztított marhabelet 
(Stáció 12., 1990). Az ezredforduló után érdeklődése a performansz és a videóinstalláció 
felé fordult (Kyrie eleison, 2003; Nullpont, 2015). Művészetének tartalmát szinte indulásától 
meghatározza a hit keresése, a moralitás és a transzcendentalitás. 
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Lóska Lajos

A megtisztító  
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pózium keretében mutatkoztunk be. Ennek 
apropójából sok kolléga és több művészet-
történész is meglátogatta a telepet. Ez azért 
volt fontos számunkra, mert a textilműhely 
a műfaj megújítását tűzte ki célul. 1977-ben 
Szenes Zsuzsával együtt állítottuk össze a 
művészet több területéről felkért szakembe-
rek listáját. Így kaptunk például az 1977-es 
documentáról átfogó, élő képet Kovalovsz-
ky Márta és Schrammel Imre vetített képes 
előadásából. Némi csekély információhoz 
azonban már a főiskolán is hozzájutottunk a 
legendás hírű könyvtáros, Bodor Feri jóvol-
tából, aki néha elővett nekünk egy-egy Art in 
Americát vagy Artforumot a pult alól. Visz-
szatekintve, ma már világosan látszik, hogy 
a velemi évek kitüntetett időszakot jelentet-
tek a magyar textilművészet történetében, 
ugyanis nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
elzártságunk ellenére szinkronba kerültünk a 
világ más részein dolgozó társainkkal, illetve 
hogy elméleti háttéranyagok hiányában ösz-
tönösen reagáltunk a kor kihívásaira.
LL: Emlékszel arra, hogy mit készítettél a 
művésztelepen?
LI: Hogyne emlékeznék! Az elsőn még szövő-
széket mentünk keresni Pauli Annával az Őr-
ségbe, hogy megszőhessem a tértextil konst-
rukciómat. A második alkalommal pedig 
talált tárgyakból hoztam létre egy installációt 
damilok és száloptikák felhasználásával.
LL: A Velemet közvetlenül követő időkből 
van-e olyan alkotásod, amit kiemelnél? 
LI: Mondjuk, a Sziget (1980) című installáci-
ót. Pinczehelyi Sándor meghívott Pécsre, a 
Színház Galériába (amit akkor ő vezetett) egy 
kiállításra. Abban az időben tört ki az afgán 
háború, rengetegen meghaltak. Erről még 
a sajtó is bőségesen beszámolt. Az említett 
installáció úgy jött létre, hogy a kiállítótér al-
ját kibéleltük fekete fóliával, a közepére egy 
félszigetet építettünk, majd feltöltöttük vízzel 
a termet. Körülbelül két centi mély víz vette 
körül a félszigetet, amin földre terített vá-
szonra szitázott fejek és emberi testek voltak 
(melyek rólam és a férjemről, Nagy Tamás-
ról készültek). Csak ezen a szigeten lehetett 
menni, tehát rá kellett lépned az emberekre. 
Mivel nem volt engedélyezve a bemutató, 

Pusztai Gabriella a Lektorátustól leutazott 
Pécsre szemlét tartani, majd három nap el-
teltével be is zárták. De előtte még sikerült 
gyorsan lefényképezni az anyagot, és a fotók 
megjelentek a régi Mozgó Világban.
LL: Körülbelül félszáz alkotásod viseli a Stá-
ció címet. Közülük szólhatnál például a mű-
vészetedben fordulópontot jelentő, fémvázra 
erősített, öntött papírlapokból készült Stáció 
1. címűről (1984). Hogyan kerültél egyáltalán 
kapcsolatba a papíröntéssel? 
LI: Maurer Dóra meghívta Szenes Zsuzsát 
és engem egy közös kiállításra a Csepeli 
Papírgyár galériájába, ahol foglalkozásokat 
vezetett. Ott találkoztam először a papír-
gyártás technológiájával és az abból adó-
dó új lehetőségekkel. Az ajándékba kapott, 
nagy mennyiségű cellulóz lett az alapja sok 
további munkámnak, ahogy az előbb emlí-
tett Stáció 1-nek is. Ez az időszak valóban 
fordulópont volt az életemben – nemcsak az 
anyaghasználatban, hanem személyes út-
keresésemben is. Arra kerestem a választ, 

ki vagyok én, és mi az, ami valóban fontos 
számomra most, itt Magyarországon, bele-
születve egy zsidó-keresztény kultúrába, és 
ebből az örökségből mi az, ami a sajátom. 
Erre próbáltam választ adni a Stáció 1. című 
alkotásommal. A mű úgy készült, hogy a ke-
reszt alakú vasvázra papírpép került, amely 
nedves volt, és ennek a repedéseibe búza-
szemeket szórtam, melyek idővel kizöldül-
tek. Azt akartam érzékeltetni, hogy a kereszt 
alakú merevítők körüli repedésekből kicsírá-
zik a búza, vagyis új élet fakad.
LL: Ugyancsak papírmasé az anyaga a Pa-
naszfal című (1985) térplasztikádnak.
LI: Meghívtak kiállítani az azóta megszűnt 
Helikon Galériába, ahol volt egy hét méter 
hosszú fal. Erre terveztem a munkát, az egy-
másra helyezett két szöveges papírlap közé 
búzaszemeket szórtam, és ahogy kinőtt a 
búza, lehámlott a felső réteg, majd láthatóvá 
váltak a belerejtett írások. Később hozzátol-
dottam annyit, hogy végül 30 méter hosszú 
bibliatekercs lett belőle.
LL: A papírművek után, a 80-as évek legvé-
gén fedezted fel magadnak a marhabelet. 
Hogyan leltél rá erre a szokatlan matériára?
LI: Három évig éltünk New Yorkban a fér-
jemmel és két gyerekemmel. A rendszervál-
táskor hazajöttünk, de közben már volt egy 
élő meghívásom a New York-i Art in General 
galériába. Úgy gondoltam, hogy csakis olyan 
alkotást fogok ott bemutatni, ami az itthoni 
állapotunkról szól, a rendszerváltás óriási 
pozitív és negatív indulatairól. A megbékélés 
lehetőségének felmutatásaként szerettem 

LOVAS Ilona: Stáció 32.,  
1997, 42 db marhabéllel borított 
üvegtábla, egyenként 120×80 cm
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volna egy hatalmas „nyitott sámándobot” 
készíteni. Mezei Ottó művészettörténész fe-
lesége, a szomszédunk, tudott a tervről, és 
összehozott egy állatorvossal, hogy megbe-
széljük, miből lehetne ezt a dobot kivitelezni. 
Így jutottunk el a marhabélhez. A bélből az-
után nem dob lett, hanem egy három méter 
átmérőjű, több mint két méter magas henger. 
Mosni, tisztítani kellett. A tisztítás után a bél 
bársonyossá, áttetszővé, pergamenszerűvé 
vált. Amikor megértettem a bél szimboliká-
ját, rájöttem, hogy ez az anyag teljesen új 
tartalmakat ad a művemhez. Megmutatom 
vele azt, ami belül van. Ebből a matériából 
való az 1991-ben a Lajos utcában szerepelt, 
orsókból álló, élőket és holtakat kiengesztelő 
sorozatom (Stáció 16., 1991). Az orsók iga-
zából óriásira felnagyított búzamagok. Úgy 
születtek, hogy egy fémszálra addig teker-
tem a marhabélcsíkokat, amíg orsószerűek 
nem lettek. A textiles múltamnak is köszön-
hető, hogy nem idegenkedem a közönséges 
anyagoktól, jó velük dolgozni.

LL: Az orsókat követően egy utolsó vacso-
rára is utaló fémasztalt konstruáltál (Stáció 
28., 1995). Az asztalon a fémtányérok mel-
lett ostyák és marhabél-preparátumok lát-
hatók.
LI: Andrási Gábor szervezett egy nőművé-
szettel foglalkozó tárlatot, a Vízpróbát, ide 
készítettem ezt az installációt. A fő motivá-
ció az volt, hogy még a kiállítást megelő-
zően kaptam ajándékba egy csomó ostyát. 
Olyan ostyalapokat, amelyekből a katolikus 
liturgiá hoz használt ostyákat kivágják, és 
megmaradnak a nagy, kilyuggatott lapok. 
Sokáig ott hányódtak az asztalomon, egy-
szer aztán elkezdtem azon gondolkozni, 
hogy mit jelenthetnek ezek a lyukak. Nyil-
vánvaló, hogy a szeretet hiányát jelképezik. 
Az asztal megalkotásában ezen túl Pilinszky 
János Vacsora című verse inspirált: „Isme-
ritek a megterített asztalt, a »kihűlt tálak kö-
zeit«, jól tudjátok mindannyian a leckét, mire 
gyűltetek össze hát?” Azt a kérdést akartam 
feltenni, hogy miért ülünk egymás mellé, ha 

nincs bennünk szeretet, és mi tudja azt ben-
nünk betölteni. Ezért van fémből az asztal, 
amelynek a lapjára acéltepsik és magam sü-
tötte lepények kerültek. 
LL: A Stáció 32. (1997) című, üveglapok közé 
helyezett bélpreparátumok sorából felépülő 
installációd viszont a fájdalomról szól.
LI: Az installáció 42 üvegtáblára felfeszített 
és összetűzött béldarabból áll. Ezekből hár-
mat-hármat helyeztem egymásra, 14 állo-
mást hozva létre, utalva a stációk számára. 
Az üveglapok közé szorított béldarabokat 
összetűztem: a varratokkal is a fájdalmat 
érzékeltettem, a művet megvilágító erős 
fényű lámpák pedig a műtőt, a műtőasztalt is 
eszünkbe juttatják. 
LL: Az Innocenti-sorozatod (2002), amelyet a 
firenzei lelencház Andrea della Robbia készí-
tette, mezítelen és pólyás csecsemőket áb-
rázoló kerámiatondói ihlettek, a reneszánszt 
is megidézi, de valójában a máról szól. 
LI: Ez az alkotás szintén konkrét eseményhez 
kötődik. Számos újságcikk jelent meg arról a 
tragédiáról, hogy Afganisztánban véletlenül 
lebombáztak egy szülőotthont. Akkoriban 
hívtak meg a KAS Galériába. Arra gondol-
tam, hogy felhasználom az Ospedale degli 
Innocenti kerámiatondóiról készült régi fény-
képeimet. Fekete-fehér újságreprodukciók-
ra emlékezető digitális nyomatokat csináltam 
róluk, körbevágtam, majd marhabélbe pó-
lyáztam őket, szeretetet, védelmet jelképező 
ostyákat raktam rájuk, aztán két üveg közé 
helyeztem őket. Így igyekeztem ráirányítani 
a figyelmet a kiszolgáltatott gyerekek szen-
vedéseire.
LL: Az ezredforduló óta számos videóins-
tallációt készítettél. Az első a Könyörülj raj-
tam (2003) volt, majd ezt követte az S. O. S. 
(2005).
LI: E munkámat egy nagy trauma hívta élet-
re, miután megörököltem azokat a levele-
ket, amelyeket nagyapám írt a feleségének 
a nagy háborúból. A nagyapámat én már 
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nem ismertem, mert a frontról hazatérve 
hama rosan meghalt tüdőbajban. Levelei 
megrázóak voltak, ugyanis a háborús le-
velezőlapokra a Monarchia összes nyelvén 
rányomtatták, hogy „egészséges vagyok, jól 
érzem magam”, egy csöpp helyet sem hagy-
va más üzenetnek. Találtam azután cenzúrá-
zatlan leveleket is, amelyekből megtudhat-
tam a borzalmas valóságot, a szenvedést, a 
halálfélelmet. A nagyapám soha nem akart 
harcolni, jól menő kalapos vállalkozása volt, 
a Monarchia minden területére szállított. 
Ebből a miliőből vitték el a frontra. Az ins-
tallációt az is befolyásolta, hogy a hagyaték-
ban kalaptompok is voltak, amivel az anya-
got formálták. Ezekhez még vásároltam is, 
így sokat összegyűjtöttem belőlük. A földre 
helyeztem őket, majd ahogy a vezeklők, fe-
kete ruhában, térdre ereszkedve, a földön 
csúszva tologattam az össze-összekoccanó 
kalaptompokat a sötétségből a világosság 
felé, miközben a „Könyörülj rajtam, könyö-
rülj rajtam…” kezdetű imát ismételgettem. Ez 
látható a videón. 
LL: A téma variánsát dolgoztad fel az S. O. S. 
című műveden. 
LI: Ezen a tompok a vízen, az Adriai tenge-
ren hánykolódtak teljesen reménytelenül. Az 
utolsó kapaszkodónk végső kétségbeesé-
sünkben a fölfelé tekintés, a könyörgés. Itt 
a keresztény nézőpontot kiszélesítettem egy 
mindenkire érvényes állításra, ezért a hullá-
mok morajlása alatt az öt világvallás külön-
böző nyelveken felhangzó imái hallhatók.
LL: Az Anima nostra (2007) a barátaidra, 
Bándi Gábor és Cserményi Vajk régészekre 
emlékező zarándoklat történetét meséli el.
LI: A mű megbízásra készült. Az Evelyne 
Encelot Alapítvány felkért, hogy állítsak ki 
Európa egyik legjelentősebb kelta ásatási 
emlékeit bemutató múzeumában, a Cent-
re Archéologique Européen du Mont Beuv-
ray-ban. Kapóra jött, hogy Velem mellett 
is található egy kelta település, amelynek 

feltárását a tragikusan korán elhunyt Bán-
di Gábor és Cserményi Vajk végezték. Így 
kapcsolódott össze a két helyszín. Elhatá-
roztam, hogy a franciaországi Bibracte-ban 
és a magyarországi Velemben párhuzamo-
san rögzített, zarándoklatként is felfogható 
videóval állítok emléket a textilművésztelep 
létrejöttét is segítő két barátomnak.
LL: A Nullpont című (2015) videóinstalláció 
fényképén két talp falra rögzített fotója, illet-
ve előttük a földön egy halom ostya látható. 
Mit akar ez a mű kifejezni? 
LI: A kiállításon sok óriásira felnagyított, a 
falon elhelyezett sérült talplenyomat között 
volt elhelyezve az Offertórium (Ingyenes 

ajándék) című videóm. Ebben egy három 
méter átmérőjű körbe föntről ostyák hullnak, 
amelyek Krisztus testének, a szeretetnek  
a jelképeként adnak reményt. A legutolsó vi-
deómat, a St. Becketet (2019) pedig Anthony 
Minghella filmjének gyönyörű képei ihlették.
LL: Mivel foglalkozol mostanában?
LI: Nemrég fejeztem be az Evangélium 21. 
Gyűjtemény Te mondád című kiállítására 
készített munkáimat, amelyek az adás és 
az elfogadás gondolatával foglalkoznak.  
A másik installációm pedig az Utolsó va-
csora asztala, amely az asztallapba vésett,  
János evangéliumából vett idézetekkel van 
borítva, másrészt az ugyancsak az asztal-
lapba maratott, tálra utaló, ostyával színültig 
töltött bemélyedésből áll.
LL: Szinte valamennyi műved szakrális jel-
legű. Mit jelent számodra ez a fogalom?
LI: Hiszem, hogy világunk teremtett világ, 
amelynek én is része vagyok. Ebben a világ-
ban a számomra fontos utat keresem. Ezt 
az istenkeresést próbálom meg valamennyi 
alkotásomban kifejezni, ezáltal igyekszem 
közelebb kerülni a Teremtőhöz. Miután nő-
nek születtem, másképpen gondolkodom, 
mások a képességeim, mint a férfiaknak, 
ennek a tudatában hozom létre munkáimat, 
amelyek olyan fogalmakra utalnak, mint a 
gondoskodás, a másokra való odafigyelés és 
a könyörület. 
LL: Köszönöm a beszélgetést!
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Bicskei Éva

Leleplezés
Czene Márta: 
Lovász László  
portréja

A portréleleplezéssel egybekötött tiszteletadások 
kiemelkedő közösségépítő eseményeket jelentet-
tek a kisebb civil szerveződések, egyesületek, tár-

sulatok életében a 19. század folyamán és a 20. század 
első felében jellegzetes reprezentációs együtteseket hív-
va életre: a gyűléstermi arcképcsarnokokat.1 Egyes tagok 
tevékenységének elismeréseképpen ugyanis a közösség 
portrék megfestetéséről határozhatott, az elkészült mű-
veket pedig nyilvános ünnepségek keretében avatták fel. 
Ezeken az alkalmakon beszédek (és költemények, dalok) 
hangzottak el az emelvényre állított, drapériákkal övezett 
és örökzöldekkel körbevett, díszes aranykeretekbe fog-
lalt egész-, háromnegyed vagy félalakos portrék előtt, 
amelyek fölé virág- vagy babérkoszorút is függeszthettek. 

Az alkalmi tiszteletadások ezen reprezentatív kellékei 
(a Gelegenheitsbilder, ahogy Keleti Gusztáv hívta őket)2 
a közösségek reprezentációivá váltak: a jövő generá-
ciók elé állított követendő példákká, vagyis a művek az 
„örökkévalóság” (úgy is, mint egy „örök jelen”) igényével 
készültek. A kiépülő arcképcsarnokok így a (társadalmi, 
nemi, felekezeti, etnikai, szakmai stb. alapon formálódó) 
közösségeket szervezték: a csoportidentitást formálták, 
sőt manifesztálták.

Azonban mind az alkalmiság, mind az örökkévalóság 
könnyen lefoszlott a képekről. A Gründerzeit idején felfu-
tó egyesületeknél az alapítók generációjának letűntével az 
új vezetők újrafogalmazhatták a célokat. A millenniumhoz 
közeledve, illetve nagyobb történelmi eseményeket, po-
litikai töréseket követően megjelent az igény a közösség 
tevékenységének átértékelésére, a nemzet életében való 
(re)kontextualizálásra. Mindez a portrégalériákban is meg-
testesült: újrarendezhették, bővíthették vagy éppen szű-
kíthették azokat, szelektálhattak a már megfestettek és a 
még megfestendők közt, csoportképekkel vagy a közösség 
életének fontos mozzanatait ábrázoló eseményképekkel 
válthatták fel vagy egészíthették ki azokat. Vagyis a meg-
emlékezések emlékezéssé fordulhattak, az alkalmi tiszte-
letadások a közösség önmagáról alkotott történeteinek, 
reprezentációinak, narratíváinak adhatták át a helyüket.

A működését 1831-ben bérleményekben megkez-
dő civil szerveződés, a Tudós Társaság arcképcsarnoka 
is ezeket a közösségi tiszteletadásokból felépülő, gyű-
léstermi portrégalériákat példázza. Azonban miközben 
alapítók, elnökök és tagok képmásait fogadta be, más 
portréfestészeti tradíciókat is magába olvasztott a kora 
újkori könyvtárak puritán, fekete hátterű tudósportréitól 
az intim, magánhasználatra készült barátságportrékon át 

a főúri rezidenciák 17. századig visszanyúló (családi) arc-
képcsarnokainak reprezentatív képi hagyományáig.3

Ezeket a közösségi identitás számára fontos alkotá-
sokat a Társaság székházának 1865-ös megnyitása után 
az úgynevezett képes teremben helyezték el. Az újabb és 
újabb megemlékezések miatt azonban a falakat az 1880-
as évek végére már mindenhol képek borították. Hogy az 
újonnan érkező műveket is kifüggesszék, a szomszédos, 
eredetileg fizikai és kémiai kísérleteknek helyt adó termet 
elnöki tanácsteremmé alakították át 1892-ben.

A két tanácsterem lehetővé tette az alkalmi megem-
lékezésekből kinövő, kiterjedt portrégaléria egységes 
koncepció alapján való újrarendezését és az átértékelést:  
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a kezdetben a nemzeti törekvéseket vezető, majd az ál-
lam szférájához igazodó intézmény hivatalos önképének 
kialakítását. A képes teremben az intézmény alapítóinak, 
az első generáció tagjainak, azaz a kiegyezésig tartó idő-
szak kiemelkedő személyiségeinek arcképeit hagyták a 
nemzeti függetlenségi mozgalomnak mint lezárt múltnak 
az emlékét tartva fenn. Az elnöki tanácsteremben viszont 
azoknak az 1867 utáni akadémiai elnököknek, igazgató-
tanácsi tagoknak a képeit helyezték el mintegy az „örök 
jelen” szándékával, akik az Osztrák–Magyar Monarchia 
irányításában is szerepet vállaltak, azaz akadémiai el-
nökségükkel párhuzamosan (vallás- és közoktatásügyi) 
miniszterek is voltak.

Az arcképcsarnokokat a kommunista hatalomátvétel 
után újraválogatták és -rendezték. 1989 után pedig en 
bloc muzeologizálódott az intézményi reprezentáció: az 
MTA Művészeti Gyűjtemény kiállítótereibe kerültek a port-
rék. Mégis (vagy talán éppen emiatt) 2002-ben egy újabb 
arcképcsarnok kialakításába kezdtek: Vizi E. Szilveszter 
akadémiai elnök Gyémánt Lászlóval megfestette elődei, 
Szentágothai János, Berend T. Iván, Kosáry Domokos, 
Glatz Ferenc és saját maga portréját a Bolyai teremben el-
helyezendő, egyfajta elnöki arcképcsarnok kialakításának 
szándékával. Ezt a kezdeményezést folytatták Pálinkás Jó-
zsef elnöksége alatt 2012 és 2013 folyamán, a 19. század és 
a 20. század első felének akadémiai elnökeinek képmásai 
a Bolyaival szomszédos Szentágothai teremben reproduk-
ciók formájában való kifüggesztésével, majd elnökségének 
lejárta után Pálinkás Filp Csaba által festett portréjának a 
Bolyai teremben való kifüggesztésével (2014).

Gyémánt László hiperrealista arcképei a tudósportrék 
puritán tradícióját követik, az akadémiai elnökök kép-
másainak reprodukciói pedig leginkább az igazolványkép 
műfaját idézik, azaz megformálásukat tekintve, sensu 
stricto, nem elnöki – azaz az alkalmi arcképek hagyomá-
nyát meghaladó, Keleti megfogalmazása szerint monu-
mentális, történelmi4 – portrék. De hogyan is nézne ki egy 
elnöki portré vagy arcképcsarnok a 21. században?

A (köz)intézmények alapítóit, vezetőit ábrázoló és az 
adott intézményben elhelyezett, reprezentatív képtípus a 
nemzetté válás időszakában terjedt el Európában a 18. 
század végétől kezdve. A festmények az alapítót vagy ve-
zetőt általában egész alakban, állva (ritkábban asztalnál 
ülve) ábrázolják épített és tárgyakkal gazdagon berende-
zett enteriőrben, így jellemezve személyét és szimbolizál-
va azt a kulturális, politikai közeget, amelyben élt és te-
vékenykedett. A képeken megjelenő épületek és tárgyak 
éppen ezért önmagukon túlmutató motívumok.

A képtípus első honi megjelenései a Magyar Nemze-
ti Múzeumhoz kötődnek, mint Johann Nepomuk Ender 
Széchényi Ferencről, a múzeum alapítójáról fia, István 
megrendelésére festett, a férfit egy gazdagon berendezett 
könyvtári környezetben ábrázoló arcképe (1824), amely a 
klasszicista épületben függ annak megnyitása óta, 1865-
től kezdve annak Széchényi-termében.5 Ezt követte Ba-
rabás Miklósnak a múzeum egy másik alapítójáról, Jó-
zsef nádorról a Nemzeti Képcsarnokot Alakító Egyesület 
megrendelésére festett, ugyancsak egészalakos arcmása 
(1846). A képen József nádor a budai barokk királyi pa-
lotában áll kezében a múzeum épületének terveivel, míg 
a háttérben a klasszicista épülettömb is feltűnik (ahol 
egyébként a kép található). Az épületek jelzésértékűek: a 
monumentális barokk budai épületegyüttesből nézve az 
ekkor már a nemzeti közösség intézményeként asszociált 
múzeum klasszicista épülete aprónak tűnik, de mégis a 
Habsburgok – a Pest-Budát fejlesztő József – építménye-
ként. A múzeum belső tereiben a kép viszont már az ural-
kodóház nemzeti kultúrapártolását illusztrálhatta, azaz 
az építészeti „átlátások” – úgy is, mint politikai, kulturális 
pozíciók, viszonyok – folytonosan váltakoztak, cserélőd-
tek. A budai barokk királyi palota és a nemzeti közösség 
pesti épületei – kezdetben a klasszicista múzeum, majd 
az abszolutizmus idején az Akadémia újonnan emelt neo-
reneszánsz székháza – közti hasonló, dinamikus „diskur-
zusok” a későbbiekben is jellemzőek maradtak. Az állam 
és a nemzet szférája közti súrlódásokat jelenítették meg, 
legitimációkat és hatalmi struktúrákat képeztek le kép-
zőművészeti alkotásokban. 

A képtípus további 19. századi példái az Akadémiá-
hoz kötődnek. A székházat építtető elnök, gróf Dessewffy 
Emil egészalakos portréja 1866-ban készült. A képet Ba-
rabás Miklós, az intézmény első festő tagja készítette el a 
képes terem számára, tudatosan – a hagyományteremtés 
szándékával – idézve Széchényi Ferenc múzeumbéli kép-
mását. A képen Dessewffy szintén könyvtári enteriőrben 
áll kezében a székház homlokzatának látványtervével (a 
neoreneszánsz épület a korban a nemzeti közösség ere-
jét testesítette meg a budai palotával átellenben). Itt érde-
mes említeni Madarász Viktor egyik festményét is (1874), 
amelyen Eötvös József dolgozószobájában, asztalánál 
ülve, munkáját egy pillanatra megszakítva látható. A ké-
pet ugyan a Képcsarnok Egylet rendelte meg a múzeum 
számára, mégis az Akadémián függött, szervesült annak 
gyűjteményéhez, összefüggésben azzal, hogy az elnök ál-
tal használt és a festményen is látható tárgyak – például 
íróasztala, karosszéke, asztali órája – fia, Loránd (ugyan-
csak az intézmény elnöke) felajánlásaképpen az Akadémia 
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tulajdonába jutottak. A képpel együtt ezek a tárgyak mind 
megvannak ma is – az asztali óra például működőképes: 
mutatja a hónapot, a napot, a hét napját, az órát és a per-
ceket –, a mindenkori akadémiai elnök reprezentációjának 
részévé váltak. Így az elnöki szobában az óra megkettő-
ződik: jelen van (működőképes) valóságában, és festetten 
is. Nem pusztán az Eötvös-féle puritán önkormányzatiság 
ideálját testesíti meg, hanem egyfajta intézményi regália is: 
insignia, az elnöki hivatal legitimitását és kontinuitását jelzi, 
megfestett párjával pedig a mindenkori összehasonlítás le-
hetőségét, a reflektálást biztosítja egykor és most.

Czene Márta az Akadémia elnöki szobájában az elnöki 
reprezentáció válogatott történelmi kellékei közt helyezte 
el Lovász László akadémiai elnököt festményén a nagy, 
üveglappal fedett tárgyalóasztalnál ülve, de a teret ele-
meiben „sűrítve”. Lovász pontosan úgy néz ki, mint ahogy 
szokott: világos öltönyt visel, természetesen nyakkendő 
nélkül. De nemcsak civilben van, hanem civilként is vi-
selkedik: visszafogott vezetőként, ahogy a nyilvánosság 
is megismerhette az elmúlt években. Mintha éppen egy 
vele készült interjút látnánk, azaz miközben látszólag egy 
őt ábrázoló, sőt hiperrealista alkotással állunk szemben, 
nem lehet szabadulni a közvetítettség (és ezzel a „való-
ság” konstruáltságának elbizonytalanító) érzésétől. Cze-
ne már-már kérlelhetetlenül ragaszkodott a „valóság” 
minden egyes elemének az asztal üveglapjában való tük-
röztetéséhez, tehát megkettőzéséhez – beleértve ebbe 
Lovászt magát is –, a valóság és a reflexiók szimmetriáját 
egy esetben mégis hangsúlyosan megtörte. Eötvös asztali 
óráját nyugtalanító módon nemcsak tengelyesen, hanem 
középpontosan is tükröztette és elcsúsztatta.

Így vált az óra kiemelt, szimbolikus motívummá a ké-
pen. A reflektált óra által mutatott idő – (1825.) november 
3., az Akadémia alapításának, Széchenyi felajánlásának 
napja – káprázat: elérhetetlen múlt, letűnt világ, amelynek 
nincs megfelelője a „valóságban”. Mert a „valóságos” óra 
– Lovász háta mögött – kérlelhetetlenül (2019.) szeptember 
elsejét és reggeli nyolc órát mutat. Egy banálisnak tűnő, de 
az akadémiai közösség számára mégsem átlagos pillanatot: 
azt a napot és órát, amikor a kutatóhálózatot elcsatolták az 

Akadémiától. Így válik hangsúlyossá egy másik motívum is 
a festményen. Az elnöki szoba ablakából mindenkor látha-
tó „valóság” képe: a mindent uraló, az akadémiai kutatóhá-
lózatot múlttá taszító, most már örök jelen, az államnak a 
barokk budai palotával szimbolizált szférája.

A „valóság” megkettőzése, illetve a „valóság” egy mo-
tívumának a törvényszerűségek köréből való kiemelése 
révén Czene képes volt az ábrázolt (nyilvános, hivatalos) 
énjén túl egy másik, a néző számára megismerhetetlen 
személyiség (és álláspont) létét érzékeltetni, egy alkalmi 
képet monumentális képpé, elnöki portrévá fordítani, 
kortárs képét a közintézményt vezetők ábrázolásának bé-
nítóan nagy, akadémiai és nemzeti (sőt európai) festészeti 
hagyományába illeszteni, illetve ezt a tradíciót megidézni; 
sőt a jelen kulturális és politikai kontextusát reflektálni – 
mindezt görcs nélkül, nagyvonalúan. Festménye mani-
fesztálja az elnök legitimitását, az elnökség kontinuitását, 
de reflektál is az elnöki ciklus politikai-kulturális közegére 
az elnyomó állami hatalmat a budai barokk királyi palotá-
val jelző képi hagyomány aktualizálásával.

Így (az intézményi arcképgalériákat tekintve) radikáli-
san újszerű, szemléletében és kivitelezésében olyannyira 
kortárs portré méltó megjelenítése az akadémiai veze-
tőnek. Érzékelteti annak a nyilvánosság számára megis-
merhető énjét, elnöki ciklusát az azt meghatározó erőkkel 
együtt. Így felerősíti azt a feszültséget, amelyet az órák 
motívumai megjelenítenek. A Bolyai teremben egy ideig 
biztosan feltűnő és szokatlan lesz a többi kép között. So-
kan elütőnek látják majd Gyémánt fekete hátterű képeitől 
(holott a fehér felületek már Vizi arcmásán is megjelen-
nek), esetleg túl nagy méretűnek találják (pedig Pálinkás 
arcképe még nagyobb). De szokatlanságát száz év múlva 
nem lehet már érezni, mint ahogy ma már mi sem érezzük 
a képes vagy az elnöki tanácsteremben elhelyezett fest-
mények széttartóságát. Az Akadémia száz években mér. 
Nem kell illeszkednünk állandóan, alakíthatjuk is a hagyo-
mányt, ez is viszonyulás.

Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia székházának Bolyai 
termében rendezett leleplezési ünnepségen, 2020. november10-én.

1 A következő bekezdésekre lásd Bicskei Éva: A nemzeti pantheon formálódása. Közgyűlési termek arcképcsarnokai a 19. századi Magyarországon.  
In Diszciplinák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma. Szerk. Balogh Margit. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2007, 163–204.

2 Keleti Gusztáv: Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítása. In Művészeti dolgozatok, Franklin, Budapest, 1910, 165.
3 A következő bekezdésekre vonatkozóan lásd 150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény és gyűjteménytörténet. Szerk. Bicskei Éva, Ugry 

Bálint. MTA BTK, Budapest, 2018, societas litteraria 1.1–5.
4 Keleti Gusztáv: Az idei műtárlatok. In Művészeti dolgozatok, Franklin, Budapest, 1910, 290–293.
5 Bicskei Éva: Johann Nepomuk Ender: Széchényi Ferenc az Aranygyapjas rend díszöltözetében. In A magyar művészet a 19. században. 

Képzőművészet. Szerk. Papp Júlia, Király Erzsébet. MTA BTK – Osiris, Budapest, 2018, 171–174.
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Czene Márta

A Lovász-portré születéséről

Fogást találni

Kortárs festőként váratlanul ért a megtisztelő felké-
rés, hogy készítsem el Lovász László elnöki portré-
ját a Magyar Tudományos Akadémia számára. Mint 

mai festőnek számomra az a megszokott, hogy saját pro-
jektjeimen dolgozom. Festményeim saját emlékeimből, 
képzelt vagy valós történeteim töredékeiből állnak össze. 
Gyakran merítek inspirációt a filmes montázsból, Kulesov 
és Eizenstein elméleteiből. Képeim az értelmezhetőség 
határán lebegnek, egyfajta önvizsgálat és identitáskere-
sés eredményei, melyet különböző szerepeim felidézésé-
vel mutatok be.

Mindezzel együtt régóta érdekel a festészet hagyomá-
nya, története, így komoly kihívást jelentett számomra a 
hivatalos arckép megfestésének feladata. Kezdettől fog-
va fontosnak tartottam, törekedtem rá, hogy az arckép 
szerves részévé tudjon válni a gyűjteménynek. Bármilyen 
váratlan is ez a mai helyzetben, a festészet alapvető ha-
gyományos feladatainak egyike mégis a portré, a rep-
rezentatív portréfestészet, amit a mai napig nem szokás 
fotóval helyettesíteni. Talán azért, mert ilyenkor nem el-
sősorban az ábrázolt külső megjelenése a fontos. Nem 
egy pillanatnyi látvány a lényeg, legyen az bármilyen jól 
elkapott is, hanem inkább egyfajta sűrítése, amely nem-
csak az embert, de a helyzetet, az intézményt, egymáshoz 

való viszonyukat és egymás történetében betöltött szere-
püket hangsúlyozza.

Festőként engem az foglalkoztat, hogy hogyan mond-
hatunk el egy történetet képekben, hogyan sejtethetünk 
egy háttérben meghúzódó információt annak elbeszélé-
se nélkül, vagy a másik oldalról nézve, hogyan ragadható 
meg, vizualizálható egy folyamat, melyről mindannyian 
tudunk, mégsem találunk fogást rajta.

Innen nézve érthető, hogy az arckép megfestésekor el-
sősorban arra koncentráltam, hogy hogyan lehetne egy 
képben utalni az Akadémia mostani helyzetére, a közel-
múltban lejátszódott drámai folyamatra, Lovász László 
példaértékű szerepére, határozott kiállására. Azt gon-
dolom, egy portrén helyet találhatnak olyan apró, rejtett 
utalások, melyek jelentése nem első ránézésre nyilvánva-
ló, hanem a tekintet, a néző gondolatmenetének megza-
varásával hívják fel magukra a figyelmet. Abban hiszek, 
hogy egy festmény felfogása nem egyetlen pillanat, célja a 
lassú megismerés, a fokozatos értelmezés és a rétegek le-
bontása. A vele töltött idő és a rá irányuló figyelem alkotói 
és befogadói oldalról is a festmény lényegéhez tartozik. 
Szakmailag nagy kihívás és emberileg is fontos tapaszta-
lat volt számomra ez a munkafolyamat.
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Nálam a rajzolás nem más, mint egy  
szemmel leolvasható beszédforma… 

Szalay Lajos 

Sümegi György kétségkívül a Szalay-életmű legtájé-
kozottabb szakértőinek egyike, számos tanulmányt, 
interjút közölt az újkori magyar rajzművészet mes-

teréről. Legújabb kötete tovább tágítja a Szalay-kutatás 
horizontját. Huszonkilenc interjút közöl, melyek egy ré-
sze unikális, hiszen a mester Argentínában töltött éveiben 
vagy emigrációja más helyszínein, így New Yorkban ké-
szültek. Azért is izgalmas gyűjtemény a Sümegi házaspár 
munkája (a kötet másik szerkesztője Tóth Piroska), mert 
nem csupán Szalayról, gondolkodásmódjáról ad hiteles 
képet, de a kérdezők-beszélgetők színes csokra felvil-
lantja az elmúlt évtizedek magyar és emigrációs kulturális 

közéletének számos szereplőjét: Kállai Ernőtől D. Fehér 
Zsuzsán, Beke Lászlón és Perneczky Gézán át Rideg Gá-
borig oly széles skálája jelenik meg e kötetben a magyar 
művészeti élet ismert alakjainak, mely így együtt talán so-
hasem szerepelt. A névsor bizonyítja, hogy szellemi-teo-
retikusi irányultságtól függetlenül milyen sokakat érdekelt 
Szalay művészete.
Véleménye már 1942-ben fontos volt az akkori magyar 
művészeti közéletben. Ezt bizonyítja a Magyar Csillagban 
1942-ben megjelent beszélgetése Kállai Ernővel. Amikor 
pedig élete alkonyán immár Miskolcon élt, de szemműtét-
je és látási problémái miatt már nem alkotott, még mindig 
számosan keresték fel, hogy beszélgessenek vele. A kötet-
be rendezett interjúk közé nem került bele Bakonyi Péter 
interjúfüzére (1987), de így is rendkívül gazdag és átfogó-
nak mondható képet kapunk az alkotóról. Egy helyütt azt 
írja, nagy szerencsétlensége, hogy a szó legalább olyan 
fontos eszköze, mint a rajz. 
 A megjelent dokumentumok, beszélgetések két csoport-
ra bonthatóak. Néhány szöveg egy-egy aktuális kiállítás 
vagy könyv kapcsán született. Ilyen például N. N. (fel nem 
derített kérdező) rövid interjúja a Független Magyarság ha-
sábjain 1945-ben vagy Csicsery-Rónai István beszélgetése 
a már emigrációban élő Szalayval. Ide sorolnám a Sümegi 
György által közreadott és szintén névtelen szerző tollából 
kikerülő, az 1960-as években született kis beszélgetést is. 
A beszélgetések nagy többsége azonban átfogóbb, mélyre 
hatoló kérdéseket felvető interjú. A már hazafelé tartó – 
Magyarországon hivatalosan is újra felfedezett – Szalayval 
a 80-as években nagyinterjúk készültek, például a Magyar 
Nemzeti Galéria vagy a Művészet című lap megbízásából. 
De az újságírók is megtalálták a mestert (Harangozó Márta 
például), és igyekeztek bemutatni ezt a nagy formátumú, 
sok országban élt, magát mégis kizárólag magyarnak valló 
alkotót. Szalay pedig szívesen nyilatkozott. Életének fordu-
latairól, argentínai egyetemi tanári munkásságáról, köny-
veiről, a Bibliával való kapcsolatáról, elkötelezettségeiről 
(melyben a baloldali értékek és a keresztény gondolkodás-
mód egyaránt megfértek), de kollégáiról, művésztársairól 
is lelkesen mesélt a mindenkori kérdezőknek.
 A kötetben találunk azonban más típusú, szakmailag 
fontosnak mondható, Szalay művészetelméleti felvetéseit 
bemutató írásokat is. Két, Argentínában megjelent riport-in-
terjú is fellelhető a könyvben. Szalay egyetemi kollégáival, 
művésztársaival elemzi az 50-es évek művészeti eszménye-
it, beszél a szobrászathoz, építészethez való viszonyáról, 

A képíró. Beszélgetések  
Szalay Lajos festő- és  
rajzolómú ́vésszel (1942–1992)

Sinkó István

A vonallá 
változó

Szerkesztette Sümegi György és  
Tóth Piroska, Herman Ottó Múzeum – 
Miskolci Galéria, 2020, 223 oldal
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Egyre inkább kiveszőfélben levőnek tűnik az a kri-
tikusi, művészeti írói alapállás, mely Kozák Csa-
ba immár jóval több mint három évtizeden át tartó 

munkásságát jellemzi. Pedig mai, egyre jobban polari-
zálódó világunkban becsülni kellene ezt a nyitott, nem 
kizárólag csak az éppen aktuális trendekre figyelő, az 
intranzigens szigorúság helyett egy megengedőbb, de 
az elvtelen feldicsérést mindig kerülő, alapvetően ér-
tékközpontú, ekképpen inkább „középen álló” attitűdöt. 
Samu Géza életművének talán legjobb ismerője, pontos 
és fontos elemzéseket ír Fajóról, Henczéről vagy épp Lo-
vas Ilonáról, Záborszky Gáborról, Haász Istvánról, Szücs 
Attiláról, de ugyanúgy észre tudja venni a kismesterek, a 
vidéki magányukban dolgozók, a pályakezdők munkáiban 
rejlő értékeket is. Ennyiben egy kicsit P. Szabó Ernőre ha-
jaz a magatartása azzal a különbséggel, hogy Kozák kö-
vetkezetesen, még az utalások, mellékes megjegyzések 
szintjén is kerül minden, az éppen aktuális művészetpoli-
tikára, a művészeti élet belharcaira vonatkozó megállapí-
tást. Mindig „csak” az adott művész, mű, kiállítás fontos 
a számára.

Írásainak címzettje nem annyira a „szakma”, mint in-
kább a néző, a közönség, a „fogyasztó”, ahogy azt kritikái 
eddig megjelent gyűjteményes válogatásainak címe is su-
gallja: Alátét, 2002; Köret, 2010; Vegyes tál, 2016. A most 
megjelent kötet, a Repeta már címével is jelzi, hogy némi-
képp az összefoglalás, a visszatekintés szándékával ké-
szült, ezt igazolja a benne függelékként közölt, impozáns 
bibliográfia, valamint Kozák megnyitóinak, rendezéseinek 
ugyancsak teljes jegyzéke. Ezekből talán még markánsab-
ban kirajzolódik a szerző profilja, aki ugyanolyan ottho-
nosan érzi magát a Műcsarnok vagy az Ybl Ház elegáns 
terei, mint a vidéki művelődési otthonok falai között, aki 
nemzetközi kiállításokat szervez és rendez, de ugyanolyan 
természetességel nyit tárlatot a csallóközi kis faluban, Di-
óspatonyban is.

A Repeta pedig címéhez méltóan az eddigiek szerves 
folytatása, változatos, a skálán a fine diningtól az igényes 
menzákig terjedő kínálattal, köretekkel és vegyes tálakkal, 
sztárokkal és olyan alkotókkal, akik nevét, be kell valljam, 
most hallottam először. S Kozák (akinek amúgy is egyik 
legfőbb erénye, hogy rendkívül érzékletesen, plasztikusan 
tud írni a kiállított művekről, különösen remekül eleveníti 
meg a nonfiguratív alkotásokat) ugyanazzal a gondosság-
gal, pontosságal fogalmaz a már ismert művészről, mint a 
pályakezdőről. Röviden szólva: tálalva van!

Kozák Csaba: Repeta.  
Válogatott művészeti írások  
2016–2020

Pataki Gábor

Tálalva!
Erdész Galéria & Design Kft.,  
2020, Budapest, 316 oldal,  
3400 forint

és a beszélgetésekben is felbukkan Picasso neve. A hozzá 
fűződő érzelmi viszony (elismerés, rajongás) meghatározó 
„vörös fonal” a könyvben található szövegekben. Ez a szak-
mai, elemző attitűd erősen jellemzi Szalay viszonyát a kor-
társaihoz és a modern művészethez. Ő saját magát képfa-
ragónak, rajzolónak, jó esetben grafikusnak vallotta, mégis 
távlatosan, bár néha ellentmondásosan beszél a művészeti 
irányok, tendenciák alakulásáról, s benne a saját helyzeté-
ről, szerepéről. Ilyen interjú a kötetet záró két beszélgetése 
Sümegi Györggyel és Tóth Piroskával.

Sajátos helyet foglal el a könyvben a nyitó álinterjú, melyet 
Kállai Ernő jegyzett 1942-ben, s mely valójában egy talál-
kozások nyomán született fiktív beszélgetés. Itt Kállai a sa-
ját elképzeléseihez keresett egy fiatal alkotóművész, neve-
zetesen Szalay gondolataival alátámasztott érvrendszert. 
A fiatal művész szókimondása, elégedetlensége az akkori 
kultúrpolitika irányaival és a felvázolt művészeti jövőkép 
bizonyos aktualitásokat is mutat(hat) akár jelenünk hasonló 
problémái kapcsán.
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Ványa Zsófia

Girls don’t cry
Ujj Zsuzsi 
fotóiról

Bábjából épp csak a napvilágra vergődő lidérclény, 
trónusáról alattvalóit bizalmatlan arccal méregető 
ősanya, lányos örömmel csontvázvőlegényébe ka-

roló szkeletonmenyasszony, monokliját díszként viselő, 
sarokba lökött szerető. Ujj Zsuzsi válogatott fotóit decem-
ber elejéig mutatta be – immár második alkalommal – a 
MissionArt Galéria. 

Különös alkotó Ujj Zsuzsi, akinek munkásságában a 
költészet, a zene és a fényképezés olyannyira szerves 
egységet alkot, hogy kérdéses, egyáltalán lehet-e, ér-
demes-e külön beszélni fotóművészeti tevékenységéről. 
A 80-as évek közepén vált az új hullám, az underground 
szcéna ismert művészévé (1992-től a Csókolom zenekar 
énekes-dalszerzője volt) –, és a kétféle művészi kifejezés-
módot egyszerre, párhuzamosan kezdte el alkalmazni ak-
tuális mondanivalója alátámasztására. 1987-ben a Liget 
Galériában megrendezett önálló kiállításán mutatkozott 
be fotográfiáival, és ennek megnyitóján énekelt először 
közönség előtt. A fényképezéssel mindössze hat évet fog-
lalkozott (1985 és 1991 között), a vers- vagy dalszöveg-
írás és a zene viszont azóta is az élete része.

Az, hogy ma Ujj Zsuzsi fotóiról egyáltalán beszélhetünk, 
leginkább két galériának és két galériás szakembernek 
köszönhető. Az első a Liget, ahol Várnagy Tibor 1987-ben 
és 1991-ben szervezett számára önálló kiállítást, men-
torálta és szerepeltette külföldi csoportkiállításokon. (A 
kapcsolódási pont Halas István, aki a galéria rendszeres 
munkatársaként különféle grafikai tervezésekben – pla-
kát, meghívó, művészkönyvek – működött közre, és Zsu-
zsi akkori szerelme volt.) A másik a MissionArt Galéria és 
Kishonthy Zsolt, aki a 2010-es évek elején újra rátalált az 
évtizedek óta a szekrény háta mögött porosodó fotókra, 
és előbb 2012-ben, majd 2020-ban önálló kiállítást szen-
telt nekik. Az első bemutatkozáshoz monográfia is készült 
– mivel a fotográfiai tevékenység az életműben lezárt sza-
kasznak tekinthető – a teljes fényképanyag felvonultatá-
sával, az életművet értelmező tanulmánnyal és az alkotó-
val készített mélyinterjúval.1

Ujj Zsuzsi autodidakta művész (fotósnak és köl-
tő-énekesnek egyaránt), viszont azon kis számú magya-
rok egyike, akiknek műve a londoni Tate Modern falán 
függhetett. 

MissionArt Galéria,  
2020. XII. 10-ig

Őt, csak őt, csak őt kívánom én,
Mikor lesz már végre az enyém!

Dunántúli sláger

UJJ Zsuzsi: Az Esztergomi Fotóbiennálé fődíjas képe, 
1990/2012, lambdaprint dibondlemezen, 70×200 cm

A MissionArt Galéria jóvoltából; HUNGART © 2021
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Recepciójának sajátossága, hogy magyarországi újrafel-
fedezését időben megelőzte a nemzetközi bemutatkozás. 
2009-ben András Edit javaslata alapján került be három 
képe a bécsi MUMOK-ban megrendezett Gender Check 
című kiállításra, erről a tárlatról válogatták be aztán a 
szervezők Trónusos című (egy kölcsönbe kapott Zenittel 
készített) képét a Tate Modern 2012-ben megrendezett  
A Bigger Splash. Painting After Performance című nagy-
szabású kiállítására. 

Ez utóbbi tény is elárulja, hogy Ujj Zsuzsi fotóit álta-
lában a performanszművészethez kötik, a fényképeket 
az általa közönség nélkül végrehajtott performanszok 
(Sturcz János megfogalmazásában „magánperforman-
szok”) végsőkig redukált dokumentációjának tekintik. 
Erősítik ezt a felfogást a fotók bizonyos sajátosságai – 
például a testfestés és a narratív szerkezet – és az az Ujj 
Zsuzsi által sokszor említett elementáris hatás, amit Hajas 
Tibor performanszainak fotódokumentációi gyakoroltak 
rá. Azonban míg Hajasnak a bécsi akcionizmusból táplál-
kozó művészete a gesztusokon, a cselekvő testen alapult, 

addig Ujj Zsuzsi esetében más a helyzet. Nem a testtel 
való alkotás, hanem a test felületként való alkalmazása 
ezeknek a műveknek az alapja. A bőr mint vászon, a test 
és az arc mint kifesthető, átalakítható, maszkok felvételé-
re alkalmas terep: ez a hozzáállás lehetőséget kínált al-
kotójuknak különféle női szerepek kipróbálására. A ma-
gyarországi testművészetben az Ujj Zsuzsit is lenyűgöző 
Hajas Tibor munkássága valóban fordulópontot jelent: 
benne teljesedik ki a testnek a nézőt gyakran sokkoló, ön-
destruktív kezelése, utána azonban, a 80-as évek második 
felétől testképfelfogása alapvetően megváltozik. Ennek a 
változásnak fontos összetevője az a játékos, kísérletező, a 
szerepváltogatásban kedvét lelő attitűd, amely Ujj Zsuzsi 
mellett például Szilágyi Lenke, Gerhes Gábor vagy Det-
vay Jenő művészetét is jellemzi akkoriban.2 

Fotói, melyek ez alatt a néhány év alatt készültek, Ujj 
Zsuzsi saját bevallása szerint is néhány „roham” eredmé-
nyei. A csepeli panellakás nagyszobájában, egy kölcsön-
be kapott Zenit géppel fotózta első képeit, valóban ro-
hanásban, előzetes írásos jegyzetek alapján egy-két nap 
alatt beállítva és megörökítve a teljes sorozatot. A fotók 
alanya is ő volt (néha kiegészülve egy-egy férfikísérővel: 
első férjével, Öcsivel vagy épp a férfit imitáló csontvázfi-
gurával), ezek a kísérletek végeredményben róla szól-
nak. A felpróbálni kívánt szerepeket szabadon váltogat-
ta, és ebben a játékos tobzódásban ösztönösen nyúlt a 
női archetípusokhoz, a mítoszok és a népi hiedelemvi-
lágok nőalakjaihoz. Így lett belőle a fotókon boszorkány 
(Partvisos), rossz szellem vagy lidérc (Repülős, Fóliás), a 
rítusokban élő és uralkodó ősanya (Trónusos, Tojásos) 
vagy menyasszony egy bizarr egyesülésben (Esküvős).  
A patriarchális felfogás női testhez való viszonyát felrúg-
ta, és időszakosan kisajátította a birtokló tekintetet, a tra-
dicionális male gaze-t. Ezek az 1986-ban, két rohamban 
elkészített „brutál képek” (Ujj Zsuzsi megfogalmazása) 
magukon hordozzák Hajas Tibor hatását, a halállal tör-
ténő szembenézés tapasztalatát (traumatikusan hatott rá 
szeretett nagyapja elvesztése és az, hogy holtan is látta 
a tekintetét, valamint akkoriban a Korányi tüdőosztályán 
dolgozva naponta szembesült a halállal), de provokációt 
is jelentettek az aktuálisan szeretett férfi felé. Az irányí-
tó, erős nő szerepét 1988-ban, Öcsis című sorozatában 
hamarosan lecserélte: a szimbolikus sűrűségű képek nő 
és férfi viszonyrendszerének másik oldalát mutatják be 
a megalázott, bántalmazott, másodlagos fontosságú nő 
alakjával. A még későbbi Tükrös és a Torzók pedig már 
csak fragmentumokban kínálja fel a női testet a birtokba 
venni kívánó tekintetnek.

Ujj Zsuzsi műveit egyedivé teszi az a személyes, ke-
resetlen őszinteség, amely minden megnyilvánulásában 
megtapasztalható, legyen szó versekről, dalokról, fotók-
ról vagy akár csak interjúkról. Ezekből is kiderül, hogy 
ahogy a dalok, úgy a képek is minden esetben reakciók 
voltak: ösztönös válaszok a privát élet hol traumatikus, 
hol boldog, hol ihletett pillanataira. Mivel a fotózást nem 
tanulta, és a 80-as évek közepén Magyarországon az az 
elméleti közeg sem állt készen, amelynek keretei között 
művei értelmezhetők lettek volna, természetes, ösztönös 
és spontán módon talált rá arra a fotográfiai nyelvre és 
szimbólumrendszerre, amellyel kifejezhette aktuális érzé-
seit. Az, hogy ezt, mint utóbb kiderült, a kortárs nemzet-
közi diskurzussal összhangban sikerült fellelnie, a magyar 
művészet szerencsés véletleneinek egyike.

1 Oltai Kata (szerk.): Ujj Zsuzsi. Fotós munkák – Photoworks 1985–1991. MissionArt Galéria, Budapest, 2013.
2 Sturcz János: A heroikus ego lebontása. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2006.

UJJ Zsuzsi: Öcsis 7.,  
1988, zselatinos ezüst, 

baritpapír, 14×9 cm
A MissionArt Galéria 

jóvoltából
HUNGART © 2021
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Don Tamás

Belső játékok
Beszélgetés  
Molnár Judit 
Lillával

DT: Hogyan köti össze a Limit ezt a két kiál-
lítást? 
Molnár Judit Lilla: Ez a munka tulajdonkép-
pen egyszerre az első és az utolsó eleme az 
új kiállításnak. Mikor Erőss Nikolett, a tár-
lat kurátora megkeresett, felsorolt néhány 
munkát a portfóliómból, amelyek vélemé-
nye szerint kiindulópontként szolgálhatnak 
a közös gondolkodáshoz. A Limit volt ezek 
közül az egyik, és én is úgy éreztem, hogy 
talán ez az a mű, mely számomra is szelle -
mi kapaszkodóként tud szolgálni. Ebben az  
installációban egy hétköznapi szituációra  
refl ektálok, amely kifejezetten széles rétege-

ket érint ma Magyarországon. Ahogy a leg-
újabb szociológiai kutatások is rávilágítanak, 
társadalmunk osztályszerkezetében egyre 
növekvő távolság figyelhető meg az alul és 
a felül lévők között, ráadásul a közgondol-
kodásban középosztálynak tekintett legszé-
lesebb réteg is a skála alsó egyharmadában 
található. Érezhető tehát, hogy az egzisz-
tenciális balanszírozás kényszere különböző 
mértékben ugyan, de mindennapi tapaszta-
latnak számít egy kifejezetten tág csoport 
számára, amelynek én is a tagja vagyok. 

Ennek a személyes érintettségnek is kö-
szönhetően ez, vagyis a hétköznapi élet 

problémáinak képzőművészeti feldolgozása 
volt végül az a szellemi vezérfonal – de talán 
még helyesebb érzelmi vezérfonalnak hívni 
–, amelyet a kiállítás tervezésénél követtem. 
S bár először teljesen új munkákban gondol-
kodtam, rájöttünk, hogy érdemes akár már 
kész műveket is beemelni a tárlatra. A Limit 
pedig mind formai, mind gondolati szem-
pontból illeszkedett a koncepcióba. A két 
kiállítás pedig, amely közé hidat ver ez az 
installáció, leginkább az imént kifejtett gon-
dolati ív alapján kapcsolható össze.

Azonban míg a Korlátok a fejünkben című 
kiállításon egy konkrétabb szituációt, az 
életkori válságot és a tanult tehetetlenség 
pszichológiai fogalmát dolgoztam fel, addig 
a Budapest Galériában nyíló kiállításomon 
már igyekeztem saját tapasztalataimat és 
mondanivalómat a látogatók számára sokkal 
kevésbé irányított értelmezési keretbe illesz-
teni.
DT: A Budapest Galéria terei nem egysze-
rűek kiállításrendezési szempontból, mégis 
sikerült olyan helyspecifikus műveket létre-
hoznod, amelyek nagyon finoman reflektál-
nak a tér sajátosságaira. Mik voltak a leg-
főbb intencióid a Tervezett véletlennel?

Budapest Galéria,  
2021. I. 12-től

Molnár Judit Lillával való beszélgetésünk apropója a Budapest Galériában a járványügyi 
korlátozások feloldása után nyíló, Tervezett véletlen című kiállítása. Legutóbbi egyéni 
tárlata tavaly volt látható az Óbudai Társaskör Galériában Korlátok a fejünkben címmel. 

Megbeszéltük, hogy miután még nem látogatható a mostani kiállítás, ezért nem fogunk spoilerezni 
a cikkben, de annyit elárulhatunk az olvasóknak, hogy a két anyagot a Limit című munka köti 
össze, amely mindkét helyszínen szerepel. 

MOLNÁR Judit Lilla: Invisible work,  
2018, gumikesztyű, szivacs, hímzőfonal

Fotó: Lakatos Attila
A művész jóvoltából

MOLNÁR Judit Lilla: Limit,  
2019, fa, fém, akril, papír, kb. 300×150×200 cm
Fotó: Kocsis Ágnes
A művész jóvoltából
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MJL: Valóban, a Budapest Galéria nem az a 
tipikus white cube kiállítótér, amelyben min-
den alkotás könnyedén érvényesül. Szűk ter-
mei, illetve erőteljes padlózata és mennye-
zete van, amelyeket semmiképp nem lehet 
figyelmen kívül hagyni a tervezésnél. Éppen 
ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ahe-
lyett, hogy próbálnám minél inkább kioltani 
ezek hatását, inkább rájuk erősítenék. Így 
olyan installációkat helyeztem el, melyek 
méretükkel már-már a kényelmetlenség ér-
zetét keltve belefeszülnek a térbe. Ehhez jó 
inspirációt nyújtott a szomszédos óvodából 
beszűrődő gyermekzsivaj, amely arra inspi-
rált – ahogy már több korábbi munkámban 
is –, hogy egy-egy játszótéri játék mintájára 
öntsem formába a gondolataimat. A kinti 
játékok beltérbe emelése már önmagában 
feszültséget kelt. A műveket azonban nem-
csak a téri feszesség eszközével akartam a 
galéria teréhez csatolni, hanem az építészeti 
elemekkel is. Az egyik installáción például 
a libikókák a mennyezet gerendáit tükrözik 
vissza, az alattuk elhelyezett fa háromszögek 
ritmikája pedig a padlózat tégláit követi.
DT: Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem 
szeretnék túl sok információt csöpögtetni a 
potenciális látogatók számára a kiállításról. 
Egy dologra mégis rákérdeznék: a kiállító-
térben az érdeklődök egy-egy installációhoz 
kapcsolódva több műleírással is találkozni 
fognak. Minek köszönhető ez a nem szokvá-
nyos gesztus?

MJL: Ez egyrészt a doktori kutatásomhoz 
kapcsolódik, másrészt egy önreflexív kísér-
let. Jelenleg második évemet töltöm az MKE 
Doktori Iskolájában, ahol az interpretáció al-
kotói folyamatban betöltött szerepét vizsgá-
lom. Számomra mindig is érdekes volt, hogy 
alkotóként milyen mértékben kell meghatá-
roznom az értelmezés keretét ahhoz, hogy 
elősegítsem a megértést, de közben ne is 
korlátozzam. Ugyan szinte minden munkám 
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MOLNÁR Judit Lilla: Függőhelyzet,  
2018, fa, zománcfesték, vas, kötél 
Fotó: Molnár Judit Lilla
A művész jóvoltából

MOLNÁR Judit Lilla: Függőhelyzet,  
2018, fa, zománcfesték, vas, kötél 
Fotó: Molnár Judit Lilla
A művész jóvoltából
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esetén van egy elég határozott elképzelé-
sem, hogy mit szeretnék átadni, mégis fon-
tos számomra, hogy kellő terepet hagyjak 
a néző saját benyomásainak is. Igyekszem 
ezért a formanyelvemet minél inkább fi-
nomra hangolni ahhoz, hogy megteremtsem 
műveimben az átértelmezés minél kevésbé 
didaktikus, de még felfejthető módját. Úgy 
érzem, jó úton járok ennek az egyensúlynak 
az eléréséhez, de rájöttem, hogy ehhez a 
műleírások újragondolására is szükség van. 
Sajnos hajlamos vagyok arra, hogy a mun-
kával kapcsolatos összes bennem lévő el-
képzelést belesűrítsem a leírásba, sokszor 
túlságosan is körbemagyarázva azt. Ennek 
feloldására találtam ki, hogy egy-egy műhöz 
több rövid szöveg kerüljön ki, amelyek mind 
stílusukban, mind tartalmukban eltérnek 
egymástól. A szövegeket Erőss Nikolett-tel 
és Farkas Benedekkel, a galéria Z generáci-
ós gyakornokával felváltva írtuk. Nagyon kí-
váncsi vagyok, hogy felülírják, kioltják vagy 
inkább kibővítik-e egymást ezek a különböző 
értelmezések.
DT: A játék motívuma már a 2015-ös dip-
lomamunkában, a Bunkerben is megjelent, 
akkor is különböző életkori nehézségekkel 

hoztad párhuzamba a játék aktusát. Mikor 
kezdett el komolyan érdekelni a játék?
MJL: Komolyabban még csak mostanában, 
érdekességképpen a játékelmélet alapjai-
ba is beleolvastam. Kezdetben ez nem volt 
tudatos választás részemről; a játék termé-
szete egyszerűen alkalmas volt az általam 
fontosnak tartott dilemmák megjelenítésére. 
Maga a játék a gyermekkoromból átemelt 
vizuális metaforák révén került a művésze-
tembe. Az első olyan munkám, ahol konkrét-
tá válik, a Játéktér című installáció volt. Ezt 
2014-ben, egy évvel a diplomamunkám előtt 
készítettem, és már itt is az aktuális élethely-
zeti problémák kifejezésére használtam. Ké-
sőbb az ebben a műben elkezdett gondolati 
hálót szőttem tovább a Bunkerben egy jelen-
tős léptékváltásban is kipróbálva azt.
DT: Ha egyben vizsgáljuk a diploma óta el-
telt öt évben létrejött munkáidat, akkor egy 
nagyon koherens irány figyelhető meg, amely 
az egyénnek az élet különböző területein 
való küzdelmeire fókuszál. Emellett pedig 
egy-két alkotásod, például a Nemzeti védő-
felszerelés (Matyó Edition) vagy az Invisible 
Work konkrét politikai és társadalmi kérdé-
sekre reflektálnak. Hogyan látod az elmúlt 
öt évedet? Mennyit változott a művészethez 
való viszonyod?
MJL: Örülök, ha kívülről koherensnek hat a 
tevékenységem, azt hiszem azonban, ez az 
utóbbi két-három év munkájának köszön-
hető. A diploma utáni első két évemben 

nemcsak a világban nem találtam a helyem, 
hanem a művészetben sem. S noha nem ért 
váratlanul a diploma utáni talajvesztettség 
érzése, mégsem tudtam könnyen megbir-
kózni vele. Ez az akkoriban készült munká-
imra is rányomta a bélyegét, melyek közül 
sok azóta már idegenné vált számomra, már 
a portfóliómban sem szerepelnek. Az újra 
magamra találáshoz pont az általad szer-
vezett Terápia-projekt adott kapaszkodót. 
2017 szeptemberében, amikor elkezdődtek 
a csoportterápiás foglalkozások, már any-
nyira elkeseredett voltam, hogy rögtön az 
első alkalommal elsírtam magam. Nagyon jó 
érzés volt azonban a többiek támogató hoz-
záállása, és látni, hogy nem vagyok egyedül 
a problémával. A projektzáró kiállításra ké-
szült Függőhelyzet című installációban pedig 
végre újra minőségben tudtam felvenni a fo-
nalat, amit a diploma után elvesztettem. Ez 
pedig nemcsak a műveim témaválasztásá-
ban lett meghatározó, hanem a művészethez 
való hozzáállásomat is megváltoztatta. Elen-
gedtem a káros attitűdöket: nem érdekel, ha 
valami nem jön össze, és nem vagyok irigy 
arra, akinek igen. Örülök, ha valami siker ér, 
de számomra az a legnagyobb eredmény, 
hogy kemény munka és kitartás árán meg tu-
dom teremteni az alkotás lehetőségét.

A cikk megjelenését a B. Braun támogatta.

MOLNÁR Judit Lilla: Bunker,  
2015, fa, vas, papír, OSB-lap, tankönyv,  

zománcfesték, akril, 250×250×250 cm
Fotó: Molnár Judit Lilla

A művész jóvoltából
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Kulcsár Géza

A valóság üressége
Egy online 
pódiumbeszélgetés 
emléke

KG: Kezdjük azzal, amit közvetlenül látunk a 
képeken: a pandémia miatt az azokat szoká-
sosan benépesítő emberseregtől megfosz-
tott városi tereket. Érdemes lenne ennek 
kapcsán beszélni kicsit a művek genealó-
giájáról.
Szabó Kristóf: Ami miatt elkezdtem ezzel 
foglalkozni, az a fölötti érzés, hogy miután 
minden kiállítás bezárt, megakadt a művé-
szeti élet, és ez adott egyfajta fluid space-t, 
amiben az emberek csak úsztak, és nem 
találták a helyüket. Én a társadalmi, közös-
ségi oldalra szerettem volna fókuszálni. Az 
egyik kép például Madridban készült, mű-
vészeti vásáron voltunk, rengeteg emberrel 
találkoztunk…, aztán hazajöttünk, és hirte-
len minden bezárt. Közben kaptam egy fotót 
egy madridi barátomtól, amely egy üres teret 
ábrázolt, ahol mi is voltunk két héttel koráb-
ban. Akkor jött az ötlet, hogy létrehozok egy 
pályázatot, ahová bárki küldhet fotókat a 
vírus okozta kiüresedésről. Egy nemzetközi 
együttműködés megvalósulhat a számítógép 
mögött ülve is. A képeken látható hibák sze-
repe pedig az emberi faktort jeleníti meg – a 
hibát mi okoztuk az emberi viselkedéssel, a 
korlátlan fogyasztással és utazással.
Lovász Ádám: Van ebben az egész hely-
zetben egyfajta irónia. Évtizedek óta jelen 
vannak olyan ökológiai mozgalmak, melyek 

a társadalom lelassítását szorgalmazzák, és 
hogy az életünket ne elsősorban a gazda-
sági érdekek mozgassák. Ezekre a draszti-
kus intézkedésekre valószínűleg egyébként 
is szükségünk lett volna – szimptomatikus, 
hogy ezt most egy vírus hozta el. A vírus-
nak tulajdoníthatunk egyfajta poszthumán 
ágenciát, egy olyan hatást, amit az embe-
rek valamilyen okból nem tudtak elérni. De 
mennyiben tudunk mi, emberek az így kiala-
kult helyzethez alkalmazkodni? Valamelyest 
láthatólag igen – de hol vannak ennek a ha-
tárai? Ez kulcskérdése nemcsak a társada-
lomtudománynak, de a művészetnek is. Nem 
is érdemes itt elválasztani a tudatban lezajló 
folyamatokat a környezeti folyamatoktól.
Csizik Balázs: A művészeknek állandó fele-
lőssége az aktuális helyzetre való reflexió. 
Sőt, a kollektív traumák mindig művésze-
ti megújulást hoztak, akár a krízissel való 
szembenézés jegyében. A művészi elmélyü-
lés lehetőségeinek kapcsán az aktuális soro-
zatom is eszembe jut, amelyben népi fafara-
gó nagyapám alkotói örökségét dolgozom fel 
a saját eszközeimmel. A faragók – ebben az 
esetben a bakonyi juhászok – sok időt töl-
töttek magányban, tulajdonképpen izoláció-
ban, és ezt az időt alkotással töltötték meg. 
Így én a lockdown alatt nemcsak a fafaragás 
formanyelvével, hanem a forrásául szolgáló 
élethelyzettel is kapcsolatba kerültem.
KG: Ha a művészet teljes fenomenológiai 
és szellemi terét tekintjük, akkor szerintem 
semmi arra utaló jelet nem találunk, hogy a 
művészetnek kötelessége lenne reagálni a 

megszületését körülvevő társadalmi jelensé-
gekre. Megteheti persze, hogy reflektál – na 
de minek a jegyében? Éppen annak a sza-
badságnak, amiről az előbb beszéltünk. Per-
sze a műtárgy médiuma annak külvilágában 
van, de a műnek ezzel nem feltétlenül van 
feladata. Nekem az a sarkalatos meggyőző-
désem, hogy a művészeti alkotások szerepe 
a valós térben éppen az, hogy míg a valóság 
nem tudja meghaladni önmagát, addig a mű 
képes meghaladni a valóságot.
CsB: Ehhez abszolút tudok kapcsolódni. De 
nézzük meg akár Kristóf itteni képeit is: szí-
nekkel és formákkal mozgatják meg a teret, 
és expresszív világot hoznak létre. Szinte 
mozgalmassá és széppé teszik a magányt.  
A saját alkotási folyamataimban ezt így is 
élem meg. 
LÁ: Engem is megfogott ez a glitchek által 
előidézett mozgás a képeken. Miközben a 
fizikai világ mozdulatlanságba dermedt, az 
online adatfolyamok szakadatlanul áramla-
nak, és ezt is értelmezhetjük a tér egyfajta 
mozgásaként. Rengeteg hagyományos me-
tafizika is kimondja azt a tételt, hogy semmi 
nem állandó, minden folytonos mozgásban 
van. Érdekes kérdés, hogy a fotó, az állókép 
hogyan és mennyiben hordozhatja valóságo-
san ezt a fluktuációt. A művészet titka éppen 
az, hogy hogyan sikerül valamit ábrázolni, 
ami ábrázolhatatlan. 
KG: Mint az üresség. A buddhizmusban 
szerintem nagyon direkten jelenik az meg, 
amiről ezek a képek szólnak: a valóság üres-
ségtermészete. Tulajdonképpen egy olyan 

Az üresség nem más, mint a forma,  
a forma sem más, mint az üresség.

A Megértés Tökéletességének Szíve,  
azaz a Szív Szútra

A valóság végtelen változatosságban bomlik ki az általunk megtapasztalt térben. A modern 
világ, ahogy a koronavírus-járvány előtt azt megéltük, ezeknek a változatos formáknak 
a minél gazdagabb, minél telítettebb, minél közvetlenebb megélését teszi lehetővé – 

amelynek a karantén, a bezárkózás, a visszahúzódás, az önredukció gyökeresen ellentmond. 
Feltárul-e a valóságnak, az életnek valamely új arca a vírus által ránk kényszerített kettősségnek, 
a hétköznapi tereink ürességének és a digitális terek még az eddigit is meghaladó feltöltődésének 
feszültségében? Szabó Kristóf (KristofLab) kollaboratív digitális fotósorozata, a WRONG DATA 
/ empty space kapcsán beszélgetett maga az alkotó, Lovász Ádám filozófus, Csizik Balázs 
képzőművész, vizuális urbanista és Kulcsár Géza kutató.
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szemüveget adnak ránk, amivel minden kü-
lönösebb erőfeszítés nélkül meglátható en-
nek a tanításnak a lényege: hogy ez az ere-
dendő üresség nemcsak a meditációban van 
ott, hanem minden utcasarkon, az életünk 
hétköznapi színterein is.
SzK: Valóban ezek a hétköznapi terek állnak 
itt a fókuszban, és a sorozat azt is megmutat-
ja, hogy ennek az egyszerű fogalomnak, az 
üres városi térnek mennyi különböző inter-
pretációja lehet. Az egyik kedvencemet egy 
lengyel barátom küldte. Egy kiüresedett bolti 
polcot ábrázol – ez is az üresség egy formá-
ja. De van egy másik eredeti értelmezés is, 
ráadásul mozgóképben: köztéri webkame-
rák felvételeiből kaptam egy válogatást. Itt 
a felvételek hangsávjával is tudtam dolgozni: 
reagáltam nemcsak az üres terek látványára, 
hanem azok hangjára is. 
LÁ: Mi számít egyáltalán elhagyatottnak? 
Például egy elhagyott ipari komplexum gyak-

ran különféle állatok és növények lakóhelyé-
vé válik. Tehát ha relatívan, nem feltétlenül 
antropocentrikusan, hanem ökológiailag 
szemléljük az ürességet, akkor nem feltétle-
nül teljesen elhagyatott az, ami annak látszik. 
A technológia által sem vagyunk elhagyatva. 
Sőt, kiépült körénk egy teljesen mesterséges 
mechanoszféra, amelyen keresztül tulajdon-
képpen az összes érintkezésünk zajlik, és 
amelyre egyre inkább, vírustól függetlenül rá 
vagyunk utalva. Egyébként a buddhizmus-
ban sem arról van szó, hogy az üresség va-
lamiféle önálló, negatív létezés volna. Inkább 
azt mondja, hogy a kapcsolatokon, a dolgok 
egymástól való függésén kívül nincsen sem-
mi, nincsen valódi szubsztancia.
KG: Nyugaton elsősorban a horror vacui, 
az ürességtől való félelem ivódott bele a 
kultúrába. De a buddhista üresség a maga 
relativisztikus mivoltában tulajdonképpen a 
kötöttségektől való elszakadás, a szabad-

ság jegyében áll. És ez megjelenik akár az 
ókori görög filozófusoknál is, tehát valójában 
Nyugaton is jelen van ez a szemlélet. Sőt, ami 
számomra a legfontosabb: minden tradicio-
nális metafizika az abszolút végső szabad-
ságról beszél.
LÁ: Számomra pedig az a leglényegesebb 
kérdés, hogy mi az az etikai tanulság, amit 
ebből a helyzetből levonhatunk. Mit vonat-
koztathatunk mindebből a jelenre, a saját 
életünkre? Hiszen az, hogy globális prob-
léma van, hogy változtatnunk kell, régóta 
jelen van a köztudatban – sőt a csapból is 
az folyik, hogy sürgősen tennünk kell vala-
mit magunkért, a bolygónkért. De mi lenne, 
ha nem lennénk ennyire tettre éhesek? Mi 
van, ha a nem cselekvés a leghatékonyabb 
cselekvés?

A cikk a 2020. november 11-én zajlott élő beszélgetés 
szerkesztett változata.

SZABÓ Kristóf 
– KristofLab & 

ERHAN: Wrong 
Data No. 6, Empty 

Space (Korea), 
2020, c-print,  

50×50 cm
A művészek 

jóvoltából
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Doboviczki Attila

Zománcok egy 
színes városban
Zománcművészeti 
kísérletek 
Bonyhádon  
1967–1972

A járványügyi korlátozások miatt alig egy hétig volt látogat-
ható a pécsi Janus Pannonius Múzeum legújabb kiállítása, 
Variációk a színes városhoz. Zománcművészeti kísérletek 
Bonyhádon 1967–1972 címmel. A művek jelentős része az 
acb Galéria gyűjteményéből került Pécsre, ezt egészítik ki 
a múzeum saját anyagai. A kiállítás ezzel együtt igyekszik 
felidézni azt kontextust, amelyben a 60-as évek végén a 
Lantos Ferenc vezette bonyhádi munka elindult.

Talán Papp Oszkár Budapest című zománcalkotása a 
legközismertebb a 70-es évek elején mindössze öt évet 
megélt bonyhádi alkotótelepen készültek közül. Az 1976-
ban átadott Papp-mű a Ferenciek téri aluljáróban a mai 
napig látható, bár a járókelők zömét valószínűleg nem 
foglalkoztatja ennek a köztéri műalkotásnak az előtörté-
nete. Pedig az alábbiakban jószerivel erről lesz szó. 

Lantos Ferenc mint a pécsi művészeti szakközépiskola 
tanára 1968-tól invitálja budapesti kollégáit, pécsi tanít-
ványait a Zománcipari Művek bonyhádi gyáregységébe. 
Az előző évben a helyi illetőségű Major Kamill az, aki fel-
veti Lantosnak a zománc művészeti használatának lehe-
tőségét az alapvetően edényeket, háztartási eszközöket 
gyártó üzemben. Az első próbálkozások különféle festői 
eljárásmódokhoz köthetőek, Lantos, Major, Gyarmathy 
Tihamér több műve is erről árulkodik: a rétegképzés, az 
ecsethasználat plasztikussága, a festékrétegekbe történő 
belekarcolások, sgraffitók, a különféle felületjátékok, a 
színdinamikai és anyagkísérletek stiláris-kompozicionális 
vonatkozásban korábbi munkáikhoz kapcsolódnak. Ezek-
nek a műveknek a méreteit alapvetően meghatározták a 
gyárban használt lemezek szabványai: húsz-harminc-öt-

Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 
2020. XI. 4. – 2021. III. 28.
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ven-hatvan centis fémlemezekre készültek a művek, ezek 
kombinációja, a több alapelemből összeálló, kollázs jel-
legű képépítés eljárásmódja viszont hamar kialakult, és 
ez a fajta, elemekből, modulokból való kombinációs játék 
vált általánossá. 

A meghívottak közül Bak Imre és Fajó János geometri-
kus szemlélete is inspirálóan hat: a sablonok használata, 
a két-három festékréteg egymásra halmozása új szerke-
zetek kialakítására adott lehetőséget. Ugyanakkor a kisa-
játítás, a talált kép, a brikolázs terepeként is használják 
a zománcot, az égetést: Lantos például zománcozott váj-
lingokból épített tornyot, Pauer Gyula és Major Kamill a 
gyárban talált merítőkanalakat, tésztaszűrőket és egyéb 
konyhai eszközöket önti le zománcfestékkel s építi be a 
kép terébe. Mégis, a sablonokkal, a különféle kitakará-
sokkal, raszteres hálókkal, papíridomokkal építhető képi 
struktúrák válnak elsődleges gyakorlattá, ahol akár négy-
öt festői réteg is egymásra épül. Olyan képépítési eljárást 
dolgoznak ki, ahol az elemek variációs lehetősége válik 
meghatározóvá: az egyes modulok és alapmotívumok el-
forgatásával, átrendezésével, a képarányok és léptékek 
megváltoztatásával új kapcsolódásokat, helyzeteket tud-
nak teremteni. Terveikre szinte azonnal számos megren-
delés érkezett. 

Lantos többek közt a városi könyvtár, a Puskin Műve-
lődési Ház, a Bóbita Bábszínház, a Dél-Dunántúli Áram-
szolgáltató, illetve több óvoda számára készít zománc-
frízt, zománcfalat. Az akkor alakuló Pécsi Műhely tagjai 

számára is számos lehetőség nyílt, hogy köztéri, közös-
ségi terekbe készítsenek zománcműveket. Így például a 
pécsi fiúnevelő intézet számára négy nagyobb méretű fa-
liképet készítenek 1971-ben (Ficzek, Halász, Kismányoky 
és Pinczehelyi). Ezeket a múzeum most állományába vet-
te, kisebb restaurálás után, talán már a finisszázs idején 
megtekinthetjük őket az állandó kiállításon.

A geometria politikai szempontú megítélése, a hivata-
los művészettel való szembenállása jól nyomon követhe-
tő a 60-as, 70-es évek helyi művészettörténetének egyes 
epizódjaiban. Az Épületzománc 1970 című kiadványuk-
ban Pécsi Képzőművészeti Stúdió néven szerepelnek Bak 
Imrével és Fajó Jánossal együtt (Ficzek Ferenc, Halász 
Károly, Kismányoky Károly, Lantos Ferenc, Pinczehelyi 
Sándor, Szelényi Lajos és Szijártó Kálmán). Ez idő tájt 
egyre gyakrabban használják az Iparművészeti Stúdió el-
nevezést, mely szorosan összefüggött Lantosnak azzal a 
szándékával, hogy a csoport tevékenységét az építészet-
ben használható díszítőművészet felé orientálja.

Sajátos konstruktivista látványelv szerint alakítja a mű-
hely munkáját: a Lantos-féle „színes város” előtt nem volt 
ismeretlen sem Victor Vasarely, sem a bauhauslerek, sem 
Kassák Lajos képarchitektúrája. Az első Vasarely-grafiká-
kat 1969-ben éppen Pinczehelyi hozta le vonattal Pécsre 
az akkor a Műcsarnokban kiállító művész adományaként. 
Vasarely „jelenléte”, hatása elsősorban Halász Károly 
munkáin érzékelhető, elvi súlyát egy tanulságos történet 
is jól jellemzi. Ficzek Ferenc 1971-ben már végzős, utol-
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só éves főiskolás volt, amikor egy ártalmatlannak tűnő 
hospitálás után fegyelmi vizsgálat alá vonták. A „bűne” az 
volt mindössze, hogy úgy rajzoltatott drapériát a gimna-
zista tanulókkal, hogy azt nem két szögre akasztva lógat-
ta fel, hanem három mértani test segítségével létrehozott 
egy szerkezetet, s azt takarta le az anyaggal. A bizottság 
– Kelle Sándor, Soltra Elemér és Platthy György, a rajz 
tanszék oktatói – számon kérték, hogy nem Barcsay Jenő 
alapján tanít, és eljárását formalistának bélyegezték, mert 
a látvány helyett ideológiákból indul ki. Mindezek mögött 
egy olyan határozott szándék állt, hogy „megóvják” a fia-
talokat az olyan hatásoktól, mint Vasarelyé és a geometri-
kus-konstruktivista irányzatoké. 

Pedig a konstruktivista képalkotói hagyomány Pé-
csen érzékelhetően volt jelen Forbát Alfréd vagy Molnár 
Farkas épületei révén, illetve Moholy-Nagy magyarul is 
elérhető írásai nyomán is ismertté vált ebben a közeg-
ben. Kismányoky Károly elbeszéléséből tudni, hogy Mo-
holy-Nagy szövegei fénymásolt formában már elterjedtek 
1972-es megjelenésük előtt – éppenséggel Maurer Dóra 
jóvoltából. 

Sajátos egybeesés az is, amikor a Stúdió egy másik, 
1970-es kiállítási szórólapjához egy Kassák-idézetet vá-
lasztanak mottóként. Kassák néhány évvel korábban, 
1965 februárjában személyesen is felkereste Lantost a 
műtermében, majd a pécsi kollégákkal – így Bizse Já-
nossal és feleségével – is találkoztak. Kassák irodalmi 
felolvasóestre érkezett Pécsre, ahol azután több napot is 
eltöltött felesége és Gyergyai Albert társaságában, s tett 
műteremlátogatásokat a városban élő művészeknél.

Lantost s mellette számos kollégáját ekkor már évek 
óta szemmel tartotta a Baranya Megyei Rendőrkapitány-
ság III/III-as alosztálya. A róla szóló jelentések jelentős 
része a szocialista realizmussal való szembenállást jele-
níti meg: ezek szerint nem a szocialista realizmus szelle-
mében alkot, s erre neveli tanítványait is. Ugyan Lantos 
közvetlen szakmai környezete, az úgynevezett „Pécsi ha-
tok” (Martyn Ferenc, Bizse János, Lantos Ferenc, Simon 
Béla, valamint a Ficzeknek fegyelmit adó Kelle Sándor és 
Soltra Elemér) tagjai közül többen alkottak nonfiguratív 
műveket, a helyi pártszervek mégis gyanúval tekintettek 
az absztrakt kísérletekre, szellemiségre. A megyei párt-
bizottság részéről ez a konfliktus Csendes Lajos megyei 
párttitkár személyéhez köthető, aki Lantos szerint számos 
alkalommal igyekezett ellehetetleníteni őt és megakadá-
lyozni, hogy nyilvános szerepléshez – kiállításhoz, publi-
citáshoz – jusson. Konfliktusukat stílszerűen egy politikai 

malőr, Losonczi Pál 1968. augusztus 20-i beszéde oldotta 
meg, amely után Csendes elvtársat más, fontos vezető 
beosztásba helyezték. 

Az MSzMP megyei és városi bizottságának Propagan-
da és Művelődési Osztálya, valamint a KB Tudományos, 
Közoktatási és Kulturális Osztálya 1972-ben készíttetett 
tanulmányt a fiatal művészek és a kommunista művészek 
helyzetéről, szerepéről a Dél-Dunántúlon. Ennek tárgya-
lását 1972 áprilisában tűzték napirendre. Az anyag sok 
minden egyéb mellett foglalkozik Lantos Ferenccel és „kö-
rével” is; eszerint Lantos és a köréje csoportosuló fiatalok 
építészethez kapcsolódó alkotóművészetét társadalmilag 
hasznosnak ítélik. Ennek a „legitimitásnak” némiképpen 
ellentmond, hogy Debitzky István (aki párttisztsége mel-
lett a pécsi Építőipari Technikum igazgatója volt) szerint 
„hat fiatal művésznél jelentkezik a közérthetőség teljes 
hiánya. Ők olyan messzemenő támogatást kapnak, hogy 
kötelességük lenne közérthetően alkotni” – egyértelműen 
Lantosra és a Pécsi Műhelyre célozva ezzel.

Lantos – és alapvetően ez a generáció – éppen a köz-
érthetőség problémájára igyekezett megoldást találni, 
a murális munkákat egyfajta közvetítőnek, a művészeti 
nevelés egyik lehetséges eszközének tekintették, s a zo-
mánc volt ennek az elképzelésnek a közvetítője. Érdemes 
csak egy pillanatra felvetni: Erdély Miklós éppen akkor 
dolgozta ki a fotómozaik eljárásmódját, melynek segítsé-
gével egészen más típusú s minőségű murális munkákat 
hozott létre. Ahogy ott a mozaik, itt a zománc vált ennek 
a hallatlanul izgalmas, alkalmazott művészeti munkának 
a tárgyává. 

A pécsi kiállítás – csakúgy, mint annak előzményei – 
elképzelhetetlen lett volna az acb Galéria stábja és Pados 
Gábor elszánt gyűjtői munkája nélkül. A bonyhádi zo-
máncok létrehozása mindössze ötéves időszakot ölel fel, 
s így is számos azonosítatlan vagy megsemmisült műről 
lehet tudni. A néha egészen extrém helyekről, pincékből, 
lefestett homlokzatok alól előbányászott művek negyven 
év után kezdtek új életet. A tavaly a budapesti Vasarely 
Múzeumban rendezett Égetett geometria. Zománcművé-
szeti kísérletek Bonyhádon (1968–1972) című kiállításon, 
ha lehet kicsit sarkosan fogalmazni, Lantos és az általa 
képviselt vizuális formanyelv kapott hangsúlyt; a mostani 
kiállítás emellett bemutat egy sajátosan pécsi mikrotör-
ténetet is.

A szerző a cikk írásakor a Magyar Művészeti Akadémia 
ösztöndíjprogramjának támogatásában részesült. 
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Sípos László

Műalkotások    
 orgiája
Studio Berlin: kiállítás a Berghainban

Most, hogy a melegorgiák iránti érdeklődés 
megélénkült, érdemes megemlítenünk egy olyan 
– jelenleg kiállítóhelyként funkcionáló – berlini 

technoklubot, mely szorosan kötődik az LMBTQ-szub-
kultúrához. A hírhedt Berghain neve az utóbbi évek során 
fogalommá vált: sokan a techno Mekkájának tartják, de 
itt rendezik meg évente a Snax elnevezésű gayfétispartit 
is a világ minden tájáról érkező, több ezer résztvevővel. 
Szeptember 9-től Studio Berlin címmel közel 120 Berlin-

ben élő képzőművész munkáiból látható kiállítás a be-
tonfalak között. A rendezvény a klub és Christian Boros 
együttműködése nyomán valósult meg. A Boros bunker2 
ma a reklámszakember magángyűjteményének kiállítóhe-
lyeként funkcionál, de korábban szintén techno- és szex-
partik színhelye volt.

A német főváros szabadelvűsége a 20-as években vált 
világhírűvé. Az 1918-tól 1933-ig fennálló Weimari Köz-
társaság idején Berlin London és New York után a világ 
harmadik legnagyobb városává lett,  éjszakai élete pedig 
minden képzeletet felülmúlt. A Potsdamer Platzon, a Haus 
Vaterland mulatókomplexuma például egyszerre hatezer 
vendég befogadására volt képes. A robbanásszerűen nö-
vekvő számú városi munkásság részére több száz éjszakai 

Bábel vagyok, a bűnös, a szörnyeteg a városok között.
Szodoma és Gomora közel sem volt oly züllött, oly 

nyomorult, mint én.
Klaus Mann: Fordulópont1 

Rirkrit TIRAVANIJA 
installációja a Berghain 

homlokzatán
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lokál kínálta a féktelen mulatozást, a felgyülemlett feszült-
ség levezetésének lehetőségét: „Alultáplált, korrumpált, 
kétségbeesetten kéjvágyó, dühödten szórakozni akaró 
férfiak és nők tántorognak és dülöngélnek a dzsessz del-
íriumában. A tánc mániává, rögeszmévé, kultusszá vált” 
– írja Klaus Mann, a Mephisto szerzője. Josephine Baker 
1926-os berlini fellépéseiről, félmeztelen banántáncáról 
az újságok ódákat zengtek. A varieték fénykorukat élték, 
a szexualitás nem számított többé tabunak, a prostitúció 
és a narkotikumok használata ipari méreteket öltött. Ber-
lin elnyerte a legtoleránsabb város címét: nagyjából 100 
ezer homoszexuális és mintegy 25 ezer férfiprostituált élt 
itt, és csak az Alexanderplatz környékén több mint há-
romszáz bordélyház működött. Otto Dix Nagyváros című 
triptichonja és Georg Grosz karikaturisztikus torzképei 
hűen adják vissza a főváros dekadens hangulatát. A ná-
cik uralomra jutása után azonban az össz népi tivornyának 
egy időre vége szakadt. 

Berlinben a rendszerváltás óta bevett gyakorlatnak 
számít a különböző ipari létesítmények vendéglátásban és 
kulturális területen való felhasználása – ilyen többek kö-
zött az 1910-ben épült Motorwerk gyárépülete, az 1926-
os Tresor áruház vagy a Kraftwerk hőerőműve. A fordulat 
után a bunkerekben és gyárépületekben rendezett tech-
noparti a német főváros védjegyévé vált. Az NDK azóta 
lebontott parlamentjében 2005 decemberében 36×27×10 
címen rendeztek kiállítást, akkor harminchat Berlinben 
élő képzőművész (köztük a most is szereplő Ólafur Elias-
son) részvételével. 

Arányaiban Berlinben találjuk a legtöbb műtermet, a 
világ minden tájáról rengetegen költöznek ide azért, hogy 

alkossanak vagy ihletet szerezzenek, 2020 elején azonban 
drasztikus változásoknak lehettünk szemtanúi: a tervezett 
kiállítások és vásárok elmaradtak, esetleg későbbi idő-
pontra halasztódtak, a galériák és múzeumok bezártak, 
emellett az éjszakai élet is megszűnt. A klubok egy ré-
sze, így például a neuköllni Klunkerkranich és az ://about 
blank időlegesen sörkertté alakult, a Berghain azonban  
a kulturális rendezvények felé nyitott.

A Boros bunker 2004-től funkcionál kiállítótérként, 
s ugyanez év decemberében kezdte meg működését  
a Berg hain3, melyben szeptember óta a közélet két, a ko-
ronaválság által különösen erősen érintett területe, a klu-
bok és a művészeti galériák világa ötvöződik. A Friedrichs-
hain negyedben található, megjelenésében a szocialista 
klasszicizmust követő négyszintes, majdnem húsz méter 
belmagasságú főteremmel rendelkező Berghaint az 50-es 
években építették távhőműként, mely a Stalinallee4 hatal-
mas épülettömbjeinek energiaszükségletét elégítette ki. 
Az épületet, mielőtt megkezdte működését technoklub-
ként, nagymértékben átalakították. Az eredmény egy 
olyan sötét, sivár, de monumentális – a berlini életérzést 
tükröző – tér lett, melynek látványvilága a páratlan hang-
technikával és a válogatott közönséggel együtt a klubot a 
partikultúra kultikus helyévé emelte annak ellenére, hogy 
az emberek többségében a bábeli zűrzavarban vonagló, 
gyakran meztelen testek százainak látványa valószínűleg 
pokolbéli képzeteket keltene. A járvány előtt hétvégente 
rendszerint a fekete ruhában bejutásra várók több száz 
méteres sorai kígyóztak az épület előtt évszaktól és hő-
mérséklettől függetlenül. A péntek éjféltől hétfő délig 
folyamatosan nyitva tartó klub kapujában álló megvesz-

Sven Marquardt arcképe  
Schönebergben, a 
Potsdamer Straße 151. 
tűzfalán

Otto DIX: Eldorado,  
1927, akvarell, tempera, karton, 56×38,8 cm

Berlinische Galerie, Berlin
HUNGART © 2021
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tegethetetlen beengedőemberek válogatják az arra érde-
meseket, s a várakozók legnagyobb részét magyarázat 
nélkül utasítják el. A rangidős beengedő, a fotós végzett-
ségű (munkáival a tárlaton is szereplő) Sven Marquardt a 
berlini éjszakai élet ikonikus alakja. Marquardt nem le-
ányregényekbe illő figura: arcát piercingek és ornamen-
tális, töviseket ábrázoló tetoválások borítják, melyeket 
állítólag Mapplethorpe „szinte szigorúnak tűnő” virágai 
inspiráltak. A 70-es, 80-as évek Nyugat-Berlinének me-
legnegyede, Schöneberg egyik házfalán korábban egy 
hatalmas Marquardt-fej volt látható, a Vhils néven alkotó 
Alexandre Farto portugál streetart művész alkotása.

A Berghainban nem a jelenlegi az első kiállítás – a fa-
lakon már régóta Norbert Bisky és Wolfgang Tillmans 
munkái láthatóak. A szeptember 9-én nyílt Studio Berlin 
kollaboratív tárlatán közel százhúsz Berlinben élő kortárs 
képzőművész alkotásai – fotók, installációk, festmények, 
szobrok, performanszok, videók és hanginstallációk – 
vannak kiállítva, melyek legnagyobb része március óta ké-
szült, és a művészet, valamint a társadalom változásaira 
(is) reflektál. A kiállítás megvalósítása 500 ezer euróba ke-
rült, amelynek felét Berlin városa folyósította, és amelynek 
következtében éles kritikák kereszttüzébe került.

A Berghainban, mint ahogy az megszokott, most sem 
készíthetünk fotókat, így csak a kiállítás két – az épületen 
kívül található – alkotását örökíthetjük meg. Az egyik a ki-

állítás mottójaként is szolgál: a thai származású akciómű-
vész, Rirkrit Tiravanija hatalmas betűkkel írta ki az épület 
homlokzatára nem túl komplikált üzenetét: MORGEN IST 
DIE FRAGE5. A másik Dirk Bell Love című féminstalláció-
ja, mely a szót alkotó négy összehegesztett betűből áll. 

Miután leragasztottuk telefonunk kameráit, belépünk a 
3500 négyzetméteres térbe. Elsőként egy nagy méretű, 
plafonról lelógatott bójával találjuk szembe magunkat. Az 
Eliasson-tanítvány, Julius von Bismarck Thetisz mimikája 
című alkotása egy Atlanti-óceánon lebegő bója mozgá-
sát imitálja egy szenzor segítségével olyan érzést keltve, 
mintha mi is a víz alatt lennénk. Von Bismarck tavaly nagy 
feltűnést keltett médiahekkjével, melynek során ismert 
Utah-beli (mint utóbb kiderült, saját csapatával együtt 
újraépített) sziklaképződményeket robbantott fel. A falon 
Khaled Barakeh nagy méretű órája látható visszafelé for-
gó mutatóval. Kérdés, hogy a visszaszámlálás mire vonat-
kozik, arra, hogy mennyi van még hátra a járványból vagy 
inkább az életünkből. Christine Sun Kim fekete vonalai ál-
tal mutatja be, hogy siket művész létére hogy mozog a tér-
ben, Verena Issel dzsungelt idéző installációt formázott 
mindennapi hulladékokból. Rosemarie Trockel felfújható 
péniszt küldött a tárlatra, Simon Fujiwara hajót ábrázoló 
plasztikáival szifiliszfertőzésének állít emléket, Anna Ud-
denberg munkájáról a női kiszolgáltatottság tükröződik.

A felső szinten lévő kisebb terű és általában kevésbé 
agresszív zenét játszó Panorama bárban többek között 
Petrit Halilaj és Alvaro Urbano közös munkája, egy túlmé-
retezett virág és Ketuta Alexi-Meskhishvili szintén növé-
nyeket ábrázoló polaroidsorozata, illetve Sven Marquardt 
videóinstallációja kapott helyet. Christian Boros szerint 
visszatérő jelenség a művészek közösségekben történő 
alkotómunkája, erre példa a multidiszciplináris művész, 
Danh Vō, aki egy korábbi sertéstelepen él és dolgozik ta-
nítványaival. Tillmans videókollázst állított össze a kiállí-
tásra, Oliver Laric 3D-nyomtatóval hozott létre mitológiai 
figurát. Ólafur Eliasson tükrös installációja a klub Halle 
nevű részében kapott helyet.

A kiállító művészek közül Adrian Piper konceptművész 
és Yero Adugna Eticha munkái a rasszizmus és a nemi 
egyenlőtlenség ellen emelnek szót. A dekadens nyu-
gat-európai társadalmak a keletebbre élők számára gyak-
ran érthetetlen hajlandóságot mutatnak arra, hogy békén 
hagyják a megszokottól valamiben (például szexuális ori-
entációjukban) különböző állampolgárokat, és ahelyett, 
hogy mesekönyvek megsemmisítésével ütnék el az időt, 
az elfogadás szükségességének propagálásával igyekez-
nek elősegíteni a társadalom effektívebb működését. Bár 
az említett klubban folyó tevékenység egyesek számára 
mélyen felháborítónak tűnhet, a hely üzenete az, hogy az 
ember a törvény által szabályozott keretek között, hason-
ló igényekkel rendelkező partnerektől körülvéve kiélheti 
vágyait ahelyett, hogy elfojtaná azokat. 

Bár a koronavírus németországi megfékezésére irá-
nyuló intézkedések kezdetben igen eredményesnek lát-
szottak, az utóbbi hónapok viszonylag laza járványügyi 
rendelkezései, illetve a vírustagadók és hasonló félke-
gyelműek demonstrációival szembeni fellépés nem bizo-
nyult elég határozottnak. Ennek következtében november 
2-től legalább január 10-ig a múzeumok és galériák mel-
lett a Studio Berlin kiállítása is zárva tart, s ezúttal az év 
végi orgiákon való részvételt sem javasoljuk.

DIRK Bell Love című 
féminstallációja,

mely a szót alkotó 
négy összehegesztett 

betűből áll

1 A szerző fordítása. 
2 Az eredetileg Reichsbahnbunker Friedrichstraße néven, 1942-ben munkaszolgálatosok által épített Boros bunkerről 2018/7. számunkban már írtunk.
3 Elődje a fétis- és szexpartiknak és az úgynevezett Snax-rendezvényeknek otthont adó Ostgut.
4 Ma Karl-Marx-Allee.
5 A holnap a kérdés.
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Guerresi fényképek, szobrok és videók 
segítségével alakítja ki azt a hibrid vizuá-
lis nyelvet, amely a kulturális sokszínűség 
szépségét hangsúlyozza. Az iszlám iroda-
lom kimeríthetetlen inspirációs forrást nyújt 
számára misztikus kinyilatkoztatásaival, me-
taforáival, verseivel és varázslatos erejével. 
Sok helyen kiállított már, részt vett az afrikai 
kortárs művészettel kapcsolatos legfonto-
sabb eseményeken – a dakari biennálétól 
az 1–54 nevű londoni vásárig díjakat és el-
ismerést aratva –, de szerepelt a Velencei 
Biennálén (1982) és a kasseli Documentán 
is, ahol Edipo Liberato (Felszabadított Ödi-
pusz) című, nagy bronzszobrát mutatta be, 
valamint Atlantában (2004) és a bamakói 
Nemzeti Múzeumban (Mali, 2009). Hosszú 
lenne felsorolni az összes helyszínt a mai na-
pig bezárólag.

2020-ban a milánói Officine dell'Immagi-
ne rendezett a most 69 éves művésznőnek 

életmű-kiállítást Rūh. / Soul címmel. A rūh. a 
szúfizmus kedvenc kifejezése, amely „szel-
lemnek, léleknek” is fordítható, azt a lehele-
tet jelenti, amely a testet, de akár az élettelen 
anyagot is élettel tölti meg. Maïmouna fény-
képei színpadiasan hatásosak, figyelmeseb-
ben szemlélve azonban felfedik konstrukció-
juk összetettségét és finomságát, a hieratikus 
figurák és a szimbólumok közti kapcsolato-
kat. Az alakok arcára festett, néha a háttérbe 
is átlépő fehér vonal a megtisztulás és a fény 
jele, de utal az élet és a halál, az ismert és 
az ismeretlen közötti határra, az élmény mu-
landóságára, a földi és az isteni örökkévaló-
ságra. Az emberi alakokból, a színválasztás-
ból és a jelenetekbe illő tárgyakból egyaránt 
határozott vonzerő árad. Gyakran vádolták 
azzal, hogy egyáltalán nem afrikai, hiszen túl 
fehér, másfelől túl afrikai ahhoz, hogy nyu-
gati művész legyen. A művésszel a milánói 
kiállítás kapcsán beszélgettünk. 

TJ: Műveiben kimutatható egyfajta egyete-
messég, mintha az egész emberiség egyetlen 
nagy törzset alkotna. Egyetért ezzel az olva-
sattal?
Maïmouna Guerresi: A munkám célja az 
egyetemes szellemiség kifejezése. Minden 
embernek megvan a maga személyes belső 
univerzuma, amely feltárható és kifejezhető. 
Az ide vezető utak végtelenek és változato-
sak; az egyik a szúfizmus, amelyet én vá-
lasztottam. Van egy szúfi mondat, amelyet 
különösen szeretek, és amely így hangzik: 
„Mi szúfik olyanok vagyunk, mint az iránytűk 
vagy inkább a körzők, egyik lábunk az isz-
lámban gyökerezik, a másikkal azonban az 
összes vallás mentén körözünk.”
TJ: Meséljen egy kicsit az Óriások című so-
rozatáról. Hogyan születtek a sorozat jelme-
zei, és mi a története ezeknek a fényképek-
nek? Ezek valódi emberek vagy képzeletbeli 
karakterek?

Afropolitán művészeknek nevezik azokat, akik – bár fenntartják, gondozzák afrikai 
gyökereiket és kapcsolataikat – beilleszkedtek a nyugati nagyvárosi életbe, ezzel új 
tartalmat és vitalitást víve alkotásaikba. Maïmouna Guerresi pont az ellenkező irányba 

haladt: az 1990-es évek vége óta felváltva él a Vicenza közelében lévő családi házukban és 
második választott városában, Dakarban. Negyvenévesen áttért az iszlám vallásra, amikor egy 
korai body art periódus után megtalálta a Szenegálban elterjedt szúfi szellemiségben művészete 
vezérmotívumát – ekkor vette fel Patrizia helyett a Maïmouna keresztnevet. A szúfizmus egyfajta 
vallási misztikus rendszer, az iszlám ezoterikus oldala, amely a szeretetet tűzi zászlajára. Az 
iszlám országokon kívül alig ismert, bár az egyik képviselője, Gialal al-Din Rumi költő 1200-ban 
megalapította a jóval közismertebb táncoló dervisek szektáját.

B e szélget é s  
Maïmouna  G ue rr e sivel

Török Judit

Az olasz szúfista

Maïmouna GUERRESI:  
A M-Eating-sorozat 
egy darabja, 2014
HUNGART © 2021 
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MG: Ebben a sorozatomban misztikus musz-
lim témák inspiráltak, és megpróbáltam ér-
telmezni a szépségüket, de nem törekedtem 
tényleges megjelenítésükre. Hétköznapi em-
bereket és a családom tagjait fotóztam irreá-
lis, metafizikai lényekként ábrázolva őket, 
olyan köntösben, mintha építészeti struktú-
rák lennének; alakjuk, arcuk és kezük éppen 
csak jelzésszerű. Olyanok, mint az ikonok: 
bár testük ugyanolyan üres, mint a sötét és 
titokzatos barlangoké, új, ismeretlen tereket 
hoznak létre, amelyek egy végtelen univer-
zum részét képezik.
TJ: Európában a hidzsábról (avagy burkáról) 
megoszlanak a vélemények: elfogadható-e 
hogy a muszlim nők nyilvánosan kendőzzék 
magukat? Mi a kapcsolat a hidzsáb és az isz-
lám spiritualizmus között, és mi a saját sze-
mélyes véleménye ebben a kérdésben?
MG: A hidzsábot úgy kell tekinteni, mint ami 
valójában: vallási kellékként, és nem a musz-
lim nők jellemzőjeként. Mindenesetre, mivel 
az iszlám hithez való tartozás szimbólumát 
képviseli, irritálja a hitét vesztett Nyugatot. 
Egyébként a saját értelmezésem szerint a 
fátyol elsősorban szimbolikus, álomszerű. 
Néha eltér a meghatározott kulturális vagy 
vallási utalásoktól; beburkolt figuráim a test 
szakralitását szimbolizálják, a lélek templo-
mát – ami visszavezethető Piero della Fran-
cesca és Antonello da Messina Madonnáira, 
de ugyanakkor a muszlim nőkre is. A női 
szellem végtelen lehetőségeit akarom vizs-

gálni minden térségben, kultúrában és kor-
szakban, hogy vizuálisan megjelenítsem an-
nak sötét oldalát, de a báját és a sokszínűség 
örök értékét is.
TJ: A ruházaton és a fejkendőn kívül más 
visszatérő elem és szimbólum is fellelhető 
munkáin, például a fekete-fehér kontraszt, 
a szúfi kalap, az arcfestés. Mit jelentenek 
ezek, és miért tér vissza mindig hozzájuk?
MG: Műveimben gyakran használok feketét 
és fehéret. A fekete számomra valami isme-
retlen, ami a végtelent szimbolizálja, a fehér 
pedig a fény, az anyaság metaforája. Az is-
métlődő szimbólumok, tárgyak, műtárgyak, 
jelmezek, kalapok, kalligráfiák és jelek mű-
vészi nyelvem részét képezik, amely a me-
taforákon kívül olyan fogalmakon alapszik, 
mint a szuszpenzió, a lebegés és a végtelen. 
Ezek közvetítik a formális és a pszichológiai 
egyensúlyt.

TJ: Megkapó a közösség és a titokzatosság 
érzése a M-Eating című sorozatban. Mi itt a 
koncepció, és ha ezek az emberek valóban 
esznek, akkor mit fogyasztanak?
MG: A M-eating című fotósorozatban meg-
próbáltam elmélyíteni a csoportosulás és 
az elszigeteltség közötti folyamatos konflik-
tust. Az általam lefényképezett karakterek 
hátulról vagy oldalról mutatkoznak, majd 
jelenetekbe rendeződnek. Mély vagy zavart 
tekintetük konfliktusban áll a jelenettel. Az 
asztalon nincs étel, csak néhány tárgy: egy 
tányér, egy kancsó víz, egy gumiabroncs 
vagy más tárgyak, mint például régi háborús 
leletek, amelyek ebben az összefüggésben 
elveszítik eredeti, fenyegető jelentésüket, és 
mindennapi, dekoratív motívummá reduká-
lódnak. Az asztal körül megörökített jelenet 
arra indít, hogy elgondolkozzam a ma embe-
rének a társadalommal való kapcsolatáról.

Maïmouna GUERRESI:  
Rūh.-Soul,  

2020, lambdaprint, 
125×200 cm, Officine 

dell’Immagine, Milánó
HUNGART © 2021

Maïmouna GUERRESI:  
Flow, Határok mögött-sorozat,  

2019, lambdaprint, 105×140 cm 
Officine dell’Immagine, Milánó

HUNGART © 2021



46 KIÁLLÍTÁSOK

AUSZTRIA
Bécs
Fekete-fehér-szürke
Albertina, III. 21-ig
A Jablonka-gyűjtemény
Albertina, II. 21-ig
Megmozgatott Beethoven
Kunsthistorisches Museum, I. 24-ig
Beethoven-inspirációk
Leopold Museum, IV. 5-ig
Barabás Márton: Hommage à 
Beethoven
Haus der Musik, III. 21-ig
Utánunk a vízözön!
KunstHaus, II. 14-ig
Gerhard Richter tájképei
Kunstforum, III. 7-ig
Szövött igazságok, szétbomlott 
fikciók
Kunsthalle, II. 28-ig
Andy Warhol
MUMOK, III. 7-ig
Aztékok
Weltmuseum, IV. 14-ig
Amikor a gesztus esemény lesz. 
Kortárs szlovén művészek
Künstlerhaus, IV. 5-ig
Graz
Herbert Brandl
Kunsthaus, III. 7-ig
Kismarton
Győri Andrea Éva, Nemes Márton, 
Puklus Péter
Esterházy Contemporary, I. 30-ig
Krems
Fiona Tan
Kunsthalle, II. 14-ig
Salzburg
A hatalom fiziológiája: H. Farocki – 
F. Pakosta
Museum der Moderne, IV. 5-ig
Fiona Tan
Museum der Moderne, II. 21-ig

BELGIUM
Brüsszel
Bill Viola
Musée royaux des Beaux-Arts,  
I. 24-ig

DÁNIA
Koppenhága
Gauguin
Glyptotek, V. 16-ig
Odense
Jelentős asszonyok
Brandts Kunsthalle, I. 31-ig

HOLLANDIA
Hága
Lisa Brice
GEM, IV. 5-ig

HORVÁTORSZÁG
Zágráb
Képregény és vizuális kultúra
MSU, II. 28-ig

LENGYELORSZÁG
Varsó
Ursula Mayer: Ami túlél minket
CAC Ujazdowski, I. 17-ig
A szobor keresi a helyét
Zachęta, II. 21-ig

OLASZORSZÁG
Genova
Michelangelo
Palazzo Ducale, II. 14-ig

PORTUGÁLIA
Porto
Louise Bourgeois
Serralves Fondation, VI. 20-ig

ROMÁNIA
Bukarest
C. D. Rosenthal: Művész a 
forradalomban
Muzeul Naţional de Artă, II. 21-ig
Sepsiszentgyörgy
Befejezett jövő
Magma, I. 17-ig
Temesvár
Pusha Petrov
Jecza Gallery, I. 10-ig

SPANYOLORSZÁG
Barcelona
William Kentridge
CCCB, II. 21-ig
Járvány
MACBA, IV. 2-ig
Fina Miralles
MACBA, IV. 5-ig
Madrid
Hívatlan vendégek. Nők a spanyol 
művészetben 1833–1931
Prado, III. 14-ig
Német expresszionisták
Museo Thyssen-Bornemisza,  
III. 14-ig
Mondrian és a Stijl
Reina Sofía, III. 1-ig
Petrit Halijaj
Reina Sofía, II. 28-ig
Sevilla
John Akomfrah
Centro Andaluz de Arte 
Contemporoneo, III. 12-ig

SVÁJC
A kiállítások látogatása általában  
előzetes regisztráció után lehetséges.

Bázel
Rembrandt és a Kelet
Kunstmuseum, II. 14-ig
Rodin-Arp
Fondation Beyeler, V. 15-ig
Roni Horn
Fondation Beyeler, I. 17-ig
Lydia Ourahmane
Kunsthalle, I. 5. – IV. 5
Lugano
Nora Turato
MASI, I. 24-ig
Zürich
A svájci romantika
Kunsthaus, II. 14-ig
Ökofikciók
Migros Museum, II. 21-ig

SZERBIA
Belgrád
Jean-Paul Gautier: Love is love
Museum of Contemporary Art,  
II. 14-ig

SZLOVÁKIA
Besztercebánya
Középpontban a táj
Stredoslovenská galéria, II. 28-ig
Portré és alak
Stredoslovenská galéria, III. 28-ig
Kassa
Divat és művészet a Monarchia 
korában
Východoslovenská galéria, II. 28-ig
Pozsony
Ó, az a ruha! Divat és művészet
SNG, II. 7-ig
Gwerk Ödön
Galéria mesta, Mirbach-palota, 
IV. 4-ig
Filko-Binder-Vongrej
Galéria mesta, Pálffy-palota,  
I. 17-ig
Kísérlet
tranzit, III. 19-ig
A határon
Kunsthalle, I. 31-ig

Budapest 
aqb Project Space
(XXII. Nagytétényi út 48–50.)
Mátrai Erik
I. 31-ig
Mine my mind
I. 31-ig

Ari Kupsus Galéria
(VIII. Bródy Sándor utca 23/b)
Merényi Dávid
I. 6–28.

Art9 Galéria
(IX. Ráday u. 47.)
Kutasi Tünde
I. 22-ig

Artézi Galéria
(III. Kunigunda útja 18.)
Aspektusok
I. 9–30.

2B Galéria
(IX. Ráday utca 47.)
Titkosan kezdődött
I. 15-ig

Deák 17 Galéria
(V. Deák Ferenc u. 17.)
Reflex
I. 22-ig (online tárlat)

Deák Erika Galéria
(VI. Mozsár u. 1.)
Alexander Tinei
II. 5-ig

Eötvös10
(VI. Eötvös u. 10.)
Magyar Elektrográfiai Társaság
I. 30. (online tárlat)

Esernyős Galéria
(III. Fő tér 2.)
V. Óbudai Fotótárlat
I. 31-ig (online tárlat)

Fészek Galéria
(VII. Kertész u. 36.)
Eifert János
I. 31-ig (online tárlat)

Fészek Galéria, Herman terem
(VII. Kertész u. 36.)
Barabás Márton
I. 31-ig (online tárlat)

FISE Galéria
(V. Kálmán Imre u. 16.)
Fresh FIShEs
I. 19–29.

Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
(III. Kiscelli út 108.)
Asztalos Zsolt
II. 28-ig (online tárlat)

Gaál Imre Galéria
(XX. Kossuth L. u. 39.)
Sárkány Győző
I. 31-ig (online tárlat)
Budahelyi Tibor
I. 31-ig (online tárlat)

Glassyard Gallery
(VI. Paulay Ede utca 25–27.)
Radek Brousil
I. 15-ig (bejelentkezéssel 
látogatható)

Godot Galéria
(XI. Bartók Béla út 11.)
Szikszai Károly
I. 13. – II. 6.

Hegyvidék Galéria
(XII. Királyhágó tér 10.)
Moholy-Nagy 125
II. 5-ig (online tárlat)

Inda Galéria
(V. Király u. 34.)
Czene Márta
I. 30-ig

ISBN könyv+galéria
(VIII. Víg u. 2.)
Horváth Gideon
I. 7. – II. 5.

K.A.S. Galéria
(XI. Bartók Béla út 9.)
Mutatvány a 2020-as év 
kiállításaiból
I. 31-ig

Kassák Múzeum
(III. Fő tér 1.)
Mattis Teutsch János
I. 31-ig (online tárlat)

Labor Galéria
(V. Képíró u. 6.)
Jovánovics György és Kútvölgyi-
Szabó Áron
I. 22–31.

MAMŰ Galéria
(VII. Damjanich u. 39.)
SKURC GROUP
I. 15. – II. 5.

Molnár Ani Galéria
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Konok Tamás
III. 13-ig

Műcsarnok
(XIV. Dózsa György u. 37.)
Egy időben – Stúdiólátogatások 
(online tárlat)
Kőbányai János (online tárlat)
A bomlás virágai (online tárlat)
Hét év – 150 kiállítás. 125 éves a 
Műcsarnok (online tárlat)

Neon Galéria
(VI. Nagymező utca 47.)
Varga Bertalan
I. 22-ig

Osztrák Kulturális Fórum
(VI. Benczúr utca 16.)
Herman Levente és  
Martin C. Herbst
I. 31-ig (bejelentkezéssel 
látogatható)

Pesterzsébeti Múzeum
(XX. Baross u. 53.)
Budahelyi Tibor
2020. XI. 18-tól (online tárlat)
Elkap a gépszíj
III. 27-ig (online tárlat)

Petőfi Irodalmi Múzeum
(V. Károlyi Mihály u. 16.)
Székely Aladár
I. 31-ig (online tárlat)

Szikra Képzőművészeti 
Bemutatóterem
(V. Vármegye u. 7.)
Konkoly Gyula
I. 29.

Tobe Gallery
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Major Ákos
II. 27-ig

Trafó Galéria
(IX. Liliom u. 41.) 
Perlaki Márton
I. 17-ig
Anca Benera és Arnold Estefan
I. 29. – III. 7.

Várfok Galéria
(I. Várfok u. 11.)
A Legek – Várfok30
I. 16-ig

Viltin Galéria
(VI. Vasvári Pál u. 1.)
Király András és Tranker Kata
I. 30-ig

Vintage Galéria
(V. Magyar u. 26.)
Maurer Dóra
I. 15-ig
Kemény György
I. 26. – II. 19.

Vízivárosi Galéria
(II. Kapás u. 55.)
Havasi József gyűjteménye
I. 11–16.
Albert Katalin és Ganczaugh Miklós
I. 20. – II. 2.

Debrecen
MODEM
(Baltazár Dezső tér 1.)
Ferenczy Zsolt
II. 14-ig
Antal Balázs és Hatházi László
III. 7-ig
Kicsiny Balázs
IV. 11-ig

Diszel
Első Magyar Látványtár
(Derkovits utca 7.)
A feketéről
VI. 1-ig

Dunaújváros
ICA-D
(Vasmű út 12.)
Tarr Hajnalka
II. 20-ig (online tárlat)
Fridvalszki Márk
II. 20-ig (online tárlat)

Győr
Magyar Ispita
(Nefelejcs köz 3.)
Őszi Tárlat 2020
I. 17. (online tárlat)

Szentendre
Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos u. 5.)
Ferenczy Noémi 
I. 31-ig (online tárlat)
Barcsay 120
I. 31-ig (online tárlat)

MANK Galéria
(Bogdányi utca. 51.)
Napról napra
I. 13. – II. 14. (online tárlat)

•

•

••

••

•••

•••

A jegyzék összeállításakor a német, a francia és a brit múzeumok és kiállítótermek 
zárva tartanak. A kiállítások látogathatósága – más országokban is – a járványhelyzet 
alakulásától függően változhat.
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CSÚCSOK KÖZÖTT - Festők és gyűjtők, 
Munkácsytól Bak Imréig, Weiss Manfrédtól 

Latabár Kálmánig

A Kieselbach Galéria és az acb Galéria értékesítéssel 
egybekötött közös kiállítása, meghosszabbítva 

2021. január 4-től február 1-ig

aba-novák vilmos
C e fa lu ,  1 9 3 0

www.kieselbach.hu | e-mail: gallery@kieselbach.hu

Kieselbach
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