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TartalomKedves Olvasók!
A novemberi lapszámot az étkezés kérdésköré-
nek újraértelmezésével és kiterjesztésével in-
dítjuk. Sirbik Attila a CapaZine legújabb, Let’s 
Eat című projektje kapcsán elmélkedett, feno-
menológiai mélységekig elemezve olyan kulturá-
lis ikonokat, mint a rántott hús vagy a kolbász, 
melyek itt különböző művészeti transzformációk 
revelatív kiindulópontjaivá válnak. Ezután Kocsi 
Olgával és Szabó Eszter Ágnessel beszélgetett, 
akik egy fiktív szent alakjának megálmodásával 
szintén részt vettek a kiadvány köré épülő kiál-
lításon. A cikkből megtudhatjuk, hogy ki viseli 
szívén a leeső sültkrumpli-hasábokat, és hogy 
mindez hogyan válik globális, társadalmi dimen-
ziókat hordozó dilemmává. 

A következő blokk az absztrakció határterü-
leteire kalauzolja az olvasót. Tájékozódhatunk 
Gerhard Richter plurális szálakon elinduló, kap-
csolódási pontokban realizálódó retrospektív-
jéről, illetve visszautazhatunk az absztrakció  
20. századi, Párizsban játszódó felvonásaiba 
Sarah Wilson a MODEM Abstraction-Création 
című kiállításáról szóló esszéje által. Jankó Ju-
dit a kurátorral, Mészáros Flórával beszélgetett, 
külön kitérve az átfogó tárlathoz vezető, több 
éven át ívelő kutatómunka fókuszpontjaira is.

Aktuális számunkban többek között Baranyay 
András, Ujházi Péter, Hencze Tamás kiállításáról 
és az idén Szolnokon megrendezésre kerülő, a 
Festészet Napjához kapcsolódó seregszemléről 
is szó esik. Végül, szokásainkhoz híven, néhány 
külföldi eseményre is felhívjuk a figyelmet. Egri 
Petra és Domoszlai-Lantner Doris az amerikai 
street art popsztár, KAWS What Party című kiál-
lítása és a művészt övező kulturális mező sajátos 
logikájáról értekezett, Cserhalmi Luca pedig az 
Art Baselről jegyzett összefoglalót.

A szerkesztőség

A borítón 
KOCSI Olga – SZABÓ Eszter Ágnes:  
Öt másodperces szabály – 
Irma5Second karakterkísérlet
A művészek jóvoltából

Gerhard RICHTER: 
Angyali üdvözlet Tiziano 
után (CR: 344-2), részlet 
a sorozatból, 1973, olaj, 

vászon, 150×250 cm 
Kunstmuseum Basel, Bázel

© Gerhard Richter, 2021 
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TAYLER Patrick: Hygge, 2020, olaj, 
vászon, 60×40 cm

Dolce
Tayler Patrick 
kiállítása
Barabás Villa,  
2021. november 18. – 
december 12.

Tayler Patrick a festészettörté-
net népszerű toposzait értelme-
zi újra. Portré- és tájképsorozata 
mellett jelenleg egy csendéle-
tekből álló műcikluson dolgo-
zik, mely a Dolce címet kapta.  
E festmények központi motí-
vumai az édességek és a gyer-
mekkor tárgyi emlékei. A mű-
vész alkotói folyamatának első 
lépései a kompozíció elemeinek 
kiválasztása és beállítása, majd 
a látvány aprólékos megfigye-
lése. A sütemények habos, kré-
mes vagy éppen zselés állagait, 
illetve a különféle játékok felü-
leti sajátosságait oldott olajfes-
tészeti megoldások tolmácsolják 
a vásznakon. A részletgazdag 
megformálást gyakran expresz-
szív ecsetkezelés egészíti ki, és a 
csendéletek statikussága az élet-
képek elevenségével telítődik.  
A modellként szolgáló objektu-
mok személyes vonatkozásai a 
festmények fiktív történeteibe 
szövődnek. E nosztalgikus képi 
színpadokon egy műanyag bábu 
vagy akár egy marcipánfigura is 
reflektorfénybe kerülhet. 

VARGA-AMÁR László: Képet vivő  
ce lofánfigura madártollakkal, 2021,  
olaj, papír, celofán, madártoll, 55×63 cm

Ősz Füreden
A 6. Balatonfüredi 
Művésztelep záró 
kiállítása
Pantheon Galéria, Balatonfüred, 
2021. szeptember 26. – 
december 3.

Panaszkodunk, hogy az új ma-
gyar mecenatúrának nincsenek 
a vagyonosok között reprezen-
tánsai, pedig vannak. Például 
Lengyel Ernő, a balatonfüredi 
Anna Grand Hotel és számos 
szőlészet, borászat tulajdono-
sa, aki lehetőségek sokaságával 
segíti a kortárs képzőművésze-
tet. Hatodik alkalommal került 
megrendezésre művésztelep a 
szponzor jóvoltából, volt már 
sikeres jótékonysági aukció az 
itt lévő anyagból, Bacsek Júlia 
kurátor pedig kortárs munká-
kat helyezett a patinás szállo-
da falai ra. A bemutatkozón a 
vajdasági Ambrus Imre szobrot 
formázott Bacchusról, pasz-
tellmunkát hozott létre Palásti 
Renáta és Varga Patrícia Mi-
nerva, olajképpel vett részt a 
szervezést magára vállaló és a 
művésztelepet éltető Kossuth 
Tivadar. A friss diplomás Zsóka 
László akvarellel mutatta meg 
magát, Varga-Amár László a 
vegyes technika minden trükk-
jét bevetve alkotott teátrális 
hangulatú képet. A művésztelep 
termése a házigazda hotel Pant-
heon Galériájában látható.

NÉMA Júlia: A4-I/III, 2019,  
papírporcelán, 17×20cm (keretezve 
31,6×38,6×3,5 cm)

Amor vacui
Néma Júlia kiállítása
K.A.S. Galéria,  
2021. november 12. – 
december 8.

A papír és a nyers porcelán iránti 
vonzalom kezdetektől meghatá-
rozó Néma Júlia művészetében. 
A fehér különféle árnyalataiban 
létező anyagok szerves találko-
zásából születő papírporcelán 
reliefek egyszerre geometri-
kusan feszesek és költőien le-
begők. Monokróm, formázott 
fe stményei is a Fajó-iskola meg-
határozó élményéről tanúskod-
nak. Az absztrakt konstrukciók 
kemény szögletesség és hajlít-
hatóság, törékenység és lágyság 
ellentmondásait oldják fel az 
érzékeny anyagokat hajtó, vágó, 
tépő gesztusokkal.

Néma Júlia porcelán és ke-
rámia tervezőművész, többszö-
rösen díjazott designer, alkotó, 
kiállító, manufaktúra-vezető, a 
magas hőfokú fatüzeléses tech-
nológia kiemelkedő művelője. 
Autonóm művészi munkái mel-
lett neve elsőként lett ismert 
több fine dining étterem egyedi 
étkészleteinek megalkotójaként.

Paul CEZANNE: Kártyázók, 1893–1896 
körül, olaj, vászon, 47×56,5 cm 
Fotó: © Musée d'Orsay, Dist. RMN-
Grand Palais / Patrice Schmidt

Cezanne-tól 
Malevicsig
Árkádiától az 

absztrakcióig
Szépművészeti Múzeum, 2021. 
október 28. – 2022. február 13.

Kilenc évvel a nagy sikerű, 
Cezanne és a múlt. Hagyomány 
és alkotóerő című kiállítást kö-
vetően újabb Cezanne-hoz 
kapcsolódó bemutatónak ad 
otthont a Szépművészeti Múze-
um; a most nyíló tárlat ezúttal 
a francia mester életműve és 
az európai avantgárd művészet 
1906 és 1930 közötti kapcso-
latait vizsgálja. A Cezanne-tól 
Malevicsig. Árkádiától az abszt-
rakcióig című kiállításon több 
mint százhúsz műalkotást láthat 
a közönség, amelyhez a múzeum 
a saját anyaga mellé a világ mint-
egy negyven jelentős gyűjtemé-
nyéből kölcsönözött remekmű-
veket. A kiállítás új szempontból 
közelíti meg Cezanne életművét; 
a francia mester és több jelen-
tős, klasszikus avantgárd mű-
vész kapcsolódási pontjait vizs-
gálja.
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Alia FARID: Apály idején, 2019,  
still a videóból, 15’ 42” 
A Imane Farès Galéria (Párizs) jóvoltából

És a falakat 
bőrnek 
nézed
Csoportos kiállítás
Budapest Galéria, 2021. 
október 22. – 2022. január 9.

A kiállítás azt vizsgálja, hogyan 
foglalkoznak kortárs képzőmű-
vészek a tánccal mint közösségi 
mozgásformával és rituális gya-
korlattal. A kiállítás címe, mely 
a vietnami–amerikai író-köl-
tő, Ocean Vuong egyik versé-
ből származik, arra a paradox 
kérdésre utal, hogy be lehet-e 
mutatni a táncot egy statikus 
kiállítás keretei között. Mivel ez 
leginkább mozgóképen keresz-
tül valósulhat meg, így a videó 
és a film a kiállítás fő médiuma. 
A munkák egy része Európán 
kívüli, ma is előadott rituális 
táncokat mutat be és értelmez 
újra, amelyek egyaránt köthetők 
a hétköznapokhoz vagy olyan, 
kiemelten fontos eseményekhez 
a közösség életében, amelyek 
együttes feldolgozása a táncon 
keresztül történik. A művészek 
antropológusi érzékenységgel 
dokumentálják ezen közösségek 
hosszú időkre visszanyúló és ma 
is aktív rítusait. 

MODOK Mária: Város, 1940 körül,  
olaj, karton, 26,7×34,7 cm

Két paletta 
Modok Mária és 
Czóbel Béla kiállítása 
Czóbel Múzeum, Szentendre, 
2021. október 28. –  
2022. október 30.

A Ferenczy Múzeumi Cent-
rumban őrzött gazdag festői 
hagyatékból és a fennmaradt 
fotókból, dokumentumokból a 
két jelentős művész – Modok 
Mária és Czóbel Béla – izgal-
mas művészeti párbeszédét és 
egymásba olvadó festői törek-
véseit követjük végig. A Két pa-
letta című kiállítás elsősorban a 
múzeum gyűjteményében őrzött 
munkákból válogat, de néhány, 
közgyűjteményből és magán-
gyűjtők tulajdonából származó, 
korszakjelző alkotással és eddig 
még soha nem látott festmény-
nyel, grafikával is kiegészül. 

A kiállítás egyik fő érde-
kessége az a kétoldalas, korai 
mű, melynek egyik oldalán egy 
enteriőr, a másik oldalán egy 
csend élet látható Czóbel Bélá-
tól. A datált, szignált mű 1917-
es, ami igazi szenzáció, hiszen 
ebből a periódusból alig isme-
rünk munkát. Modok Mária ha-
lálának és Czóbel Béla Műcsar-
nokban rendezett kiállításának 
50. évfordulóján a házaspár 
festményei úgy kerülnek a fa-
lakra, hogy valóban párbeszé-
det folytathassanak. 

VASZARY János: Gipsztanulmány 
(Atléta jobb kezében diszkosszal), 
1887, papír, ceruza, szén, fehér kréta, 
58,9×41,7 cm

Modellállítás
Az emberi test képi 
konstrukciói
MKE, Barcsay Terem,  
2021. november 6. –  
december 4.

Az európai művészeti hagyo-
mány középpontjában hosszú 
évszázadokon keresztül az em-
ber, az emberi test ábrázolása 
állt. A művész azon keresztül 
fogalmazta meg kérdéseit, tette 
meg állításait. Ebből adódóan az 
első művészeti akadémiák okta-
tási programjában is központi 
helyet foglalt el a testábrázolás, 
sőt a modellállítás privilégiuma 
eredetileg csakis a művészeti 
intézményeket illette meg. Jól 
illusztrálja ezt, hogy a francia 
nyelvben az académie szó nem-
csak akadémiát, hanem aktot 
is jelent. A kiállítás az emberi 
test ábrázolását a testtel kap-
csolatos különböző társadalmi 
diskurzusok kontextusában, 
esettanulmányokon keresztül 
mutatja be az alakrajz, a mintá-
zás tanításának módszertanából 
kiindulva, ugyanakkor azt is lát-
hatóvá teszi, hogy a különböző 
korszakokban az egyes oktatók 
szemléletéből fakadóan hogyan 
kapott egyéni, sajátos színezetet 
az emberi test felépítésének ta-
nítása.

LAK Róbert: Körkötés, 2020, vegyes 
technika, vászon, 40×80 cm 
Fotó: Borsos Mihály

Between 
them
Lak Róbert kiállítása
Art Salon Társalgó Galéria, 
2021. november 18. – 
december 10.

A Between them című kiállítás 
képei Lak Róbert festészetében 
egy új, már most meghatározó 
korszakot jelölnek. A korábbi 
emberábrázolás kitágul, így az 
önvizsgálaton túl a másikhoz 
való kapcsolódásra, valamint 
annak egyidejű komplexitásá-
ra, mégis sejthető evidenciájára 
helyeződik át a fókusz. Lak új 
festményein a két egyén között 
megjelenő érzések különböző 
árnyalataira kíván rávilágítani.  
A műveket nézve látjuk annak 
folyamatát, ahogyan a résztve-
vők az idegenségből lassan a 
legfontosabbá válnak egymás 
számára. A művek egyfajta fá-
zisképek kimerevítve, melyek-
ben a hozott, mélyen gyökere-
ző prekoncepciókat írja felül a 
helyzet jelen valósága. A kon-
textus a két individuum egymás 
felé való elköteleződése és a 
közös tapasztalás, illetve an-
nak vizsgálata, hogy ez hogyan 
hat vissza a külön személyekre.  
A mostani kiállítás anyaga két 
emberről szól, és közben kiraj-
zolódik a közöttük lévő esszen-
ciális kapcsolat.
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Sirbik Attila

Az vagy, amit 
megeszel?

Wagner Máté esszéjében olvasható: „Az étel min-
dig is több volt puszta tápanyagnál: szokás, 
kultúra, életmód, identitás- és közösségformáló 

eszköz. Roland Barthes szerint az étel olyan kommuniká-
ciós rendszer, ami amellett, hogy kielégíti alapvető szük-
ségleteinket, szimbolikus természetéből adódóan szinte a 
végtelenségig újraértelmezhető” 1 

A 90-es években, amikor vendéglátó-ipari szakközép-
be jártam, a szakot, amit végeztem, szakácsművészetnek 
hívták. Volt, hogy fogadásokra készítettünk hidegtálakat, 
amelyek inkább voltak műalkotások, mint az élet fenntar-
tásához alapvetően szükséges táplálékok. A Capa Köz-
pont Mucsi Emese és Szalipszki Judit által koordinált, 
Let’s Eat elnevezésű projektje végeredményeként szüle-
tett meg a CapaZine-sorozat legújabb kiadványa és a köré 
rendezett kiállítás, mely összemossa a sokféleképpen ér-
tett gasztronómiai határokat, vagy inkább kiszélesíti azo-
kat. Remek felüdülés a műételek tengerében, még akkor 
is, ha hiányérzetem támad a befogadás során. Fogyasztó-
ként már egy ideje a fogyasztás új dimenziójába léptem. A 
javak már nem a közösséghez tartozás tárgyaként, hanem 
az önálló identitás, a másoktól való különbözőség eszkö-
zeként jelennek meg számomra, szimbolikus tartalmakkal 
töltődnek fel. Sok esetben a médián keresztül kapcso-
lódok a közösséghez, az általam preferált szubkultúrát 
közvetítő referenciacsoporthoz. Az egyediségem keresé-
sében megnyilvánuló törekvéseknek némileg ellentmond 
a globalizáció kapcsán megfigyelhető uniformizálódás, a 
fogyasztási szokások konvergenciája. 

A Let’s Eat nem feltétlenül arról szól, hogy a táplálko-
zás az élet fenntartásához alapvetően szükséges eszköz. 
Ettől sokkal árnyaltabb és sokrétűbb az egymás mellé 
rendelt hét művészeti projekt. Részben retró ételek és 
élelmiszerek átesztétizálása, a rántott hús, a kolbász és 
a Szerencsi csokoládé mint a hétköznapokban jelenlévő, 
akár szimbólumokká is avanzsáló termékek fetisizálódá-
sa vagy éppen metafizikus szintekre emelt elmélkedés az 
étel romlandósága vagy menthetetlensége fölött (Kocsi 
Olga és Szabó Eszter Ágnes: Öt másodperces szabály – 
Irma5Second karakterkísérlet).

A művészettörténet, a mitológia és a sajáttest-repre-
zentáció összefonódásának leképezése Fajgerné Dudás 
Andrea, Hodosy Enikő és Matók Zsuzsi közös projektje, 

melyben Fajgerné önmagát arany festékkel fedve idézi 
meg – illusztrálja voltaképp – Midász király lányának di-
daktikus (Ne légy mohó!) történetét, amely legenda szerint 
a király Dionüszoszhoz intézett, meggondolatlan kívánsá-
ga következtében minden arannyá változott, amit meg-
érintett – beleértve a létfenntartáshoz szükséges ételeket 
és szeretett lányát is. Művelődéstörténeti kalandozásra, 
egy kis nosztalgiázásra invitálja a közönség egy részét 
életkortól függően Szabó Eszter Ágnes és Vedres Ági a 
Szerencsi Csokoládégyárban készült Melódia csokoládé 
története kapcsán. Az Organikus gyümölcsök, indusztriá-
lis formák című projekt a zine keretein túl a kiállításon 
fejhallgatón követhető rövid interjúk, visszaemlékezések 
által válik kerek egésszé. A nosztalgiában mindig marad 
valami mitologikus, valami, ami elérhetetlen a racionális 
megközelítés számára, amit értelmezhetünk az elveszett 
világok, a szertefoszlott illúziók, az elveszett Éden utáni 
vágyódásnak is.

A túlzásban gyökerező ételburjánzást érinti a Gusztus, 
Matók Zsuzsi és Sztrehalet Oxána közös munkája, ami 
egy szinesztéziából indul ki, miszerint az egyik érzékszerv 
által keltett benyomás automatikusan aktivál egy másik 
érzetet. Kísérleti vegykonyhájukban egy ilyen összérzés 
előhívására törekszenek; az alapízekre komponált fogá-
saikat kizárólag vizuális hozzávalókból, különböző fo-
tográfiai eszközöket használva készítik el. 

Nincs is élet kolbász nélkül (sic!), na és a rántott hús 
okozta meghittség nélkül! Persze, hogy feldolgozásra ke-
rül e két megkerülhetetlen remekmű (kolbászérzékeny 
vegák és vegánok csukják be a szemüket, vagy lapozza-
nak!). Sándor Emese és Simon Zsuzsanna ironikus fel-
hangú, Csak az nem szereti a kolbászt, akinek nincsen 
elnevezésű projektje, ahogyan azt a címből is sejteni le-
het, a kolbász misztériumát járja körül. Hogy mondanak-e 
valami újat? Csak annyit, hogy „fűszeres. Lehet puha, le-
het kemény, lehet hosszúkás, lehet még hosszúkásabb, 
lehet vastag, lehet vékony. Lángolhat és füstölöghet. Le-
het karikára vágni vagy beleharapni, utána szájba tenni, 
ízlelni. Papírzacskóba csomagolni. Tányéron tálalni. To-
jással, kenyérrel, mustárral köríteni. Főzve, sütve magá-
ban enni. Bélbe tölteni. Kis faluban, városban, országok-
ban, boltokban, piacon, hentesnél kapni. Fast foodként 
venni. Hagyományként szeretni. Hungarikumként kezelni. 

Let’s Eat, CapaZine, 
2021

Robert Capa Kortárs  
Fotográfiai Központ,  
2021. X. 1–16.

SÁNDOR Emese – 
SIMON Zsuzsanna: 

Csak az nem  
szereti a kolbászt,  

akinek nincsen
A művészek jóvoltából
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LADOCSI András – MÁTÉ Balázs – 
VÉKONY Dorottya: Ménage à trois

Stillek a videóból
A művészek jóvoltából
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Férfi szimbólumnak tekinteni. Szexuális segédeszközként 
használni. Vele fesztiválozni, színházba járni. Róla a Wi-
kipédián szócikket olvasni. Hűtőben, spájzban, pincében 
tárolni.” Nekem ehhez nincs is hozzáfűzni valóm.

Rostás Bianka és K. Takács Márton Szubjektív riportot 
készít a panírba burkolt hússzeletekről. Az, hogy az ízek 
és az illatok a táplálkozás hedonikus irányításának elsőd-
leges tényezői, izgalmas fénytörésbe helyezik a 2020-ban 
induló projekt lényegét. Bár a kiadvány, illetve a köré épü-
lő kiállítás nem foglalkozik közvetlenül a Covid kérdésével 
– történetesen azzal, hogy annak egyik mellékhatása pont 
az ízlelés és a szaglás részleges vagy teljes elvesztése, 
melynek értelmében például az ízfokozók használata, il-
letve az, hogy ha az ételekhez adalékanyagokat kevernek, 
azok ízfokozó hatásuknál fogva a szükségesnél nagyobb 
mennyiségű táplálék elfogyasztására csábítanak, értel-
mét veszti –, mégis megkerülhetetlenné válik, és a szer-
kesztők említést is tesznek róla a felvezető szövegben.

Tematikájában ehhez a kérdéskörhöz áll legközelebb 
Vékony Dorottya, Máté Balázs és Ladocsi András közös, 
kísérleti performansznak is tekinthető munkája, a Mé-
nage à trois, amelyben rítusszerű „vasárnapi ebéd” ke-
retében egyetlen evőeszközzel, előzetesen megbeszélt 
koreográfia nélkül fogyasztanak el egy tányér húslevest, 
amihez gyerekkori emlékeik révén mindhárman a gon-
doskodás, a közösség és a meghittség fogalmait kap-
csolják. Abból a megállapításból indulnak ki, hogy az 
ízérzékelés a legközvetlenebb és legintimebb tapaszta-
lataink közé tartozik, mivel annak során a nyelvünk min-
den esetben közvetlen kapcsolatba kerül az érzékelés 
tárgyával. Munkájuk fő kérdése az, hogy az evés milyen 
mértékben képes közös, egymással megosztható érzéki 
benyomássá válni.

Jó étvágyat!

1 Let's Eat, CapaZine, Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, 2021.

CapaZine – Let’s Eat, 
a zine egyik oldalpárja, 

LADOCSI András,  
MÁTÉ Balázs és  

VÉKONY Dorottya  
Ménage à trois 

(Hármasban) című 
munkájának részletével, 

Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ, 2021

Fotó: Capa Központ
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„Tudományos kísérletek bizonyítják, hogy egy falat, amint földet ér, azonnal piszkos lesz, a 
mikroorganizmusok nem várnak egy pillanatot sem. Ha vízbe ejtjük a kiflit, azonnal vizes lesz, ha 
sárba, azonnal sáros. Miért lenne ez másképpen a kosszal? Az igazság az, hogy hinni akarjuk, 
hogy az étel megmenthető. Az öt másodperc az a szakrális idő, amíg mi, emberek feldolgozzuk 
a veszteséget, és eldöntjük, hogy megmentjük-e az ételünket az idő előtti enyészettől, vagy 
veszni hagyjuk. Az öt másodperces szabály tehát egyszerre létezik, és nem létezik. Pusztán 
a képzeletünk szüleménye, egy áttűnés a lét és a nemlét között, egy rés, ahol hitünk szerint 
beavatkozhatunk. Aki pedig fontolóra veszi a földet ért falatok elfogyasztását, nem marad 
magára, mert Irma5Second, a leesett falatok védőszentje megjelenik a bizonytalanoknak, 
támogatja őket a hitükben, és átlényegíti az értéktelennek ítélt elemózsiát.” (Kocsi Olga és 
Szabó Eszter Ágnes)

Interjú Kocsi Olgával és 
Szabó Eszter Ágnessel

Sirbik Attila

SA: A Let’s Eat című kiadványban és a köré 
épülő kiállításon szereplő közös munkátok 
egy gegen alapul, az elejtett étel menthetet-
lensége felett kitörő pánik a kiindulópontja. 
Kocsi Holy Olga projektje jelentette az ins-
pirációt, hogy ezt a hétköznapi szituációt 
szakrális síkra emeljétek?
Szabó Eszter Ágnes: Úgy érzem, hogy in-
kább összeadódtak azok az energiák, 
amikkel mindketten foglalkozunk. 1999-
ben diplomáztam a Képzőn, és a diploma-
munkám egy multimediális konyhaasztal 
volt, amin nemcsak epres anyatejturmixot 
készítettem, hanem egy bakelitlemezre 
énekeltem a Cukrosperec és az Ürmösbor 
receptjét, ami a „testem és vérem” egyfajta 
személyre szabott definíciója volt. Szinte 
az összes munkám tartalmazza a hatás-
mechanizmust, ami akár „szakrális aktiviz-
musnak” is mondható, azaz hogy hogyan 
lehet egy koncepciót a lehető legtöbb em-
berhez eljuttatni. Ezért adtam ki CD-t vagy 
épp bakelitet korábban – amit formailag 
is lehet ostyaként definiálni, és amin ke-
resztül részesülünk valamiben –, hogy a 
technikai sokszorosíthatósággal szélesebb 
körű hatást gyakoroljak. Mivel nem vagyok 
popsztár, ezért ezek a CD-k és bakelitek 
csak modellezik a helyzetet. Nagyon fon-

tosnak tartom a popzenének ezt a fajta ha-
tásmechanizmusát, még akkor is, ha a szö-
veg nem direkten szakrális, de egy koncert 
lehet istentisztelet, ahol a hívekben együtt 
dobban a szív, mint legutóbb Patti Smith 
koncertjén a MÜPA-ban. A leesett falatok 
védőszentje pedig Irma, a lányom, aki ti-
zenegy-tizenkét évesen találta ki magának 
ezt a szerepet. Egy leesett szusin annyira 
elszomorodott, hogy hazamentünk, és le-
rajzolta magát mint szentet. A rajzon kicsit 
pufi volt, és a föld felett lebegett, mert úgy 
képzelte, hogy a szent majd mindent meg-
eszik, ami leesett, hogy ne vesszen kárba. 
Ezt a történetet ajánlottam Olgának, akinek 
„Holy Olga” személyiségéért rajongtam, de 
saját praxisomban csak a hatást kerestem 
eddig, nem pedig egy karaktert.
Kocsi Olga: Nagyon jó volt együtt dolgozni, 
rögtön megvolt a kapocs közöttünk. Ahogy 
Szabó Eszter Ágnes említette, nekem rögtön 
megtetszett ez a történet, könnyen tudtam 
hozzá csatlakozni. Teljesen organikus volt 
köztünk a munka, végig egymás ötleteinek 
örültünk. Flow-élmény volt szövetségben 
gondolkodni a projektről. Voltunk közösen 
leesett falatok után vadászni, és építettünk 
együtt gerillaoltárt is. Nyilván erős a vizuális 
kapcsolat, egyfajta parafrázis jött létre Holy 

Olga és Irma5Second, a leesett falatok vé-
dőszentje között, hiszen egy pontban talál-
koznak, egy saját univerzumban jöttek létre. 
SA: A leeső elem miért pont a sültkrumpli? 
Behelyettesíthető a fagyival is akár, vagy lé-
nyeges elem?
KO: Ezek voltak az első asszociációk, és 
a valóságban is találtunk hozzá nyomokat. 
Nekem volt is egy régebbi leesettfagyi-fo-
tóm, amit rögtön meg is mutattam Szabó 
Eszter Ágnesnek, amikor első körben együtt 
ötleteltünk. Ugyanaz a kép volt a fejünkben: 
egy olyan projekt, amibe könnyen be lehet 
vonni másokat is.
SzEÁ: Olyat kerestünk, ami a kollektív em-
lékezetünk része, és talán a fagyi és a sült-
krumpli a két legreprezentatívabban leeső 
dolog. A fagyinál nincsen szomorúbb!
SA: Irma5Second igazi hungarikum lehet?
SzEÁ: Irma egy Fast Street Szent, vagyis 
egy Gyors Utcai Szent, akinek az attribútu-
mai a „street” kultúrából vagy a hiphopból 
jönnek. A fátyol a fején kapucnis pulóver, az 
ékszerei szintén a rapperekét idézik temati-
kusan, vagyis az öt másodperces szabályra 
reflektálva. A kérdés az, hogy egy multikul-
turális jelenség, ami ráadásul a világ min-
den pontján előforduló helyzetre reflektál, 
lehet-e hungarikum.

A leesett falatok 
védőszentje

KOCSI Olga – SZABÓ 
Eszter Ágnes:  

Öt másodperces 
szabály – Irma5Second 

karakterkísérlet
A művészek jóvoltából
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SA: Mennyiben nehezítette meg az együtt-
működést, illetve a műhelymunkát az, hogy 
a Covid–19 okozta világjárvány miatt a sze-
mélyes találkozásokat digitális együttlétek 
váltották fel?
SzEÁ: Szerintem nagyon vidáman dolgoz-
tunk együtt. Van egy száztíz oldalas doku-
mentációnk a levelezésből, anyaggyűjtésből, 
ahogy felépült a projekt, amit akár rádiójá-
tékszerűen is elő tudunk adni. Ráadásul ná-
lunk nem az elkészült fotók voltak a munka 
csúcspontjai, hanem ami utána következett. 
Pont most gondoltam arra, hogy mi nem is 
képeket hoztunk létre – holott ez egy fotó-
pályázat volt –, hanem egy jelenséget írtunk 
körbe, és amikor készen lettek a „szentké-
pek”, akkor kezdődött a legszórakoztatóbb 
rész. Mivel a kiállítás egy évet csúszott, ezért 
gerillaakcióztunk a városban, oltárokat épí-
tettünk fel, vetítettük a szentet a leesett fa-
latokra, vagy matricáztunk az élelmiszerbol-
tokban. Ereklyéket készítettünk műgyantába 
öntött, leesett falatokkal. Nem ez volt a kiál-
lítás célja, de úgy döntöttünk, hogy ebben a 
kérdésben nem ismerünk korlátokat, és sze-
retnénk, ha megtörténne a „csoda”! Mind-

ketten abban a már említett, szakrális akti-
vizmusban gondolkodtunk, amiben a művész 
eléri azt az állapotot, hogy valaki helyette is 
elvégzi a munkát, és ebben a szentek nagyon 
jók tudnak lenni. Kerestük azokat a lehetősé-
geket, amelyek alkalmasak a „jelenésekre” 
vagy a fizikai térben való „megtestesülésre”. 
KO: Valahogy nem volt akadály a Covid kö-
zöttünk, akkora volt a közös rezgés, hogy 

nagyon jól tudunk dolgozni online is. Tér-
ben és időben keveset találkoztunk, de fej-
ben közös dimenzióban agyaltunk. Rögtön 
folytatásban gondolkodtunk, nem ér véget 
a projekt a Capa Központban. Itt kezdő-
dött a CapaZine workshopján, és a fanzine- 
bemutató az első állomás. Mucsi Emese és 
Szalipszki Judit eat art ötlete hozott minket 
össze. Kiindulási helyzet ez, és hosszú távon 

CapaZine – Let’s Eat, kiállítási enteriőr, KOCSI Olga 
– SZABÓ Eszter Ágnes: Öt másodperces szabály – 

Irma5second karakterkísérlet (részlet), Robert Capa 
Kortárs Fotográfiai Központ, 2021 

Fotó: Capa Központ
A művészek jóvoltából
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gondolkodunk. Rengeteg ötletünk van még.
SA: A fogyasztói társadalomban az egyén 
identitása elsősorban ahhoz kötődik, amit 
fogyaszt, szemben egy termelő társadalom-
mal, amelyben ahhoz, amit termel. Irma-
5Second mindkét „dimenzióban” megveti a 
lábát?
KO: A leesett falatok az újrahasznosításról 
is szólnak. Mentsük meg az ételt a kidobás 
elől! Online esernyőszervezetként is elkép-
zelhető a projekt az autonóm művészeti szál 
mellett.
SzEÁ: Valóban kialakítottunk egy „termék-
családot”, ami körbeveszi a szentet, mint 
ahogy ez minden szent esetében így van a 
szentképektől a szobrokig, szenteltvizes 
üvegcsékig, pénztárcákig. Mi az ereklyeék-
szerekig, mézeskalácsig, tortilláig, matricáig 
jutottunk eddig. Igazából a mi szenthez kap-
csolódó relikviáink valóban a fogyasztói tár-
sadalomra hangoltak, de emellett elindítunk 
egy honlapot is, ahol szeretnénk az összes 
olyan kezdeményezést feltüntetni, ami az 
élelmezési válsággal, hiánnyal, segítéssel 
foglalkozik, vagy éppen művészeti szem-
pontból vizsgálja a témát. Már megvettük a 
fallenmorsels.com domainnevet, ezt szeret-
nénk tartalommal feltölteni.
SA: A fogyasztás kapcsán anarchikus, irra-
cionális, mélylélektani gyökerekkel rendel-
kező, az oralitásból levezethető jelenségről 
beszélhetünk, mely a táplálkozás létfenntar-
tó funkcióján túl mára az egész környezetünk 
elfogyasztásává szélesedett?
SzEÁ: Létezik az öt másodperces szabály, a 
Five Second Rule, amit mi úgy tudtunk meg-
fogalmazni, hogy ez az öt másodperc az a 
szakrális idő, amikor dönthetünk valamiről, 
még akkor is, ha valójában nem létezik az 
az öt másodperc. Ez nemcsak az étkezésre 
vagy a leesett falatokra vonatkozik, hanem 
arra is, hogy egyre fontosabb önálló dönté-
seket hoznunk, még akkor is, ha nincs rea-
litása. Ezek az összeadódó másodpercek, 
amelyekkel felülírhatjuk a realitást, talán 
megmenthetnek attól is, hogy elpusztítsuk 
a környezetünket, de ebben az embernek 
segítségre van szüksége. Az Irma5Second 
tehát túlmutat az evés és a fogyasztás prob-
lémáján. Az emberiség en bloc megalkotta 
a szenteket és az angyalokat, később a szu-
perhősöket az emberfeletti én megtestesü-
léseiként, de az is fontos, hogy ezek kortárs 
problémákra reflektáljanak kortárs attribú-
tumokkal. Mi nem egy szuperhőst, hanem 
egy régi vágású szent karaktert találtunk 
ki, aki segít dönteni. Szóval a körbeírt vá-
laszom az, hogy bátor és önálló döntéseket 
kell hozni – a jövőbe vetett hittel – a saját 
érdekünkben.
KO: Ámen! 

KOCSI Olga – SZABÓ Eszter Ágnes: Öt másodperces 
szabály – Irma5Second karakterkísérlet
A művészek jóvoltából
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Tayler Patrick

A konceptualitás  
és a kép között

Gerhard Richter rejtett és explicit festészeti mi-
nőségeket koncepcióvá kódoló műveit nehéz 
friss szemmel nézni, hiszen nincs olyan átfogó, a 

20–21. század festészeti paradigmaváltásaira fókuszáló 
narratíva, melyben ne szerepelnének a Richter által fel-
térképezett képelméleti és gyakorlati kérdések. A richteri 
életmű diffúz irányultságai miatt a stíluspluralizmus gyak-
ran ismételt tankönyvi példájaként vonult be a művészet-
történeti kánonba. Az autonóm nézőpontokat hordozó 
festmények testközeli vizsgálata – melyre a Bódi Kinga 
által kurált Valós látszat című kiállítás lehetőséget biztosí-
tott a Magyar Nemzeti Galériába látogató közönségnek – 
azonban mindig új interpretációk kiindulópontjává válhat.

A kiállítás az idén március 11. és április 5. között ké-
szített rajzok ciklusával nyitja meg a lineáris megközelí-
téseknek ellenálló életmű retrospektív igényű feltárását. 
E művek Richter festői visszavonulása utáni új életsza-
kaszának kezdetét jelentik, melyben a rajzi eszköztárra 
redukálja képzőművészeti működését. A fektetett for-
mátumú – így tájképi asszociációkat is ébresztő –, A4-es 
méretű kompozíciókon mintha rétegelemzések kevered-
nének leolvashatatlan grafikai jelrendszerekkel, automati-
kus firkálással és a lírai absztrakcióra jellemző, az eszköz 
mozgásterét prezentáló tesztkörökkel. A rozsdafoltszerű 
homályos pöttyökkel, frottázstechnikával kialakított, fel-
borzolt felszínekkel megszakított kompozíciók kapcsán 
akár Per Kirkeby expresszív rajzokban rögzített geológiai 
vizsgálódásaira vagy egyes Matthew Barney-rajzok fel-
hőszerűen burjánzó, pszichografikus formafoszlányaira 
is gondolhatunk. Az efféle ráismerések a befogadó és a 
művész oldalán is előfordulnak – alkotás közben Richter 
számára olykor Beuys, Oldenburg vagy éppen Polke mű-
vei elevenednek meg.1 

Míg Kirkebynél a formán keresztül történő megismerés 
egy adott környezeti jelenséghez juttatja közelebb a nézés 
gyakorlatába merülő művészt, addig Richternél a rajzo-
lás egy önnön lehetőségeit leltározó folyamattá változik.  
A rajzok síkján határozottan átívelő grafitvonalak akár a 
pár teremmel később installált Fehér-festmények spakli-
nyomainak szélein kirajzolódó karcolatokkal is párhuzam-
ba állíthatóak: mintha Richter a ceruza-papír „csökkentett 
üzemmódjában” éppen korábbi absztrakt képeit tárná 
fel és alakítaná át visszajátszható grafikai jelrendszerré.  
A kurátor e naplóbejegyzésszerűen egymás mellé instal-

Gerhard Richter: 
Valós látszat

Magyar Nemzeti Galéria,  
2021. VIII. 26. – XI. 14.

Gerhard RICHTER: Titkárnő (CR: 14), 1963, olaj, vászon, 150×100 cm
A Bundeskunstsammlung letétje, Gerhard Richter Archiv,  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Drezda
© Gerhard Richter, 2021
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lált húsz rajzzal szemben állította ki Richter korai, 1957-es,  
Elba-képek című monotípiasorozatának 2012-es fakszi-
mile változatát. E két, időben távoli sorozat összekapcso-
lása egy újra és újra felbukkanó tendenciára hívják fel a 
befogadó figyelmét, amit Fehér Dávid művészettörténész 
a kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetésen Richter bizo-
nyos alkotói technikák aktualizálásához fűződő, poszt-
szürrealista attitűdjeként fogalmazott meg.

A kiállítóterekben több alkalommal a richteri polifó-
nia kerül kiemelésre. A Művészettörténeti reflexiók című 
szegmensben a személyesség különböző fokozataival 

szembesülünk: a tájkép kontemplatív helyszínei mellett 
portrékba sűrített családi mozzanatokra látunk rá, il-
letve ugyanitt olyan táblaképek is szerepelnek, melyek 
memento moriként vezetnek a halál utáni anonimitás 
szürkületébe. Mindezt kiegészíti a Tükör (CR: 619, 1986) 
című műben feltáruló átmeneti látvány. Az Új lehetőségek 
keresése elnevezésű teremben a kurátor szintén külön-
böző műciklusok közös nevezőjét mutatja ki egy finom 
kizökkentésekkel operáló narratíván keresztül. A tizia-
nói magaslatok megközelíthetetlenségét tematizáló ciklus 
ugyanúgy a festészet mozgásterének drámai csökkenését 

Gerhard RICHTER:  
A B, csend (CR: 612-4), 

1986, olaj, vászon, 
225×200 cm

Hasso Plattner 
Collection

© Gerhard Richter, 2021
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kontextualizálja, ahogyan a színminták monokróm me-
zőit radikális absztrakcióvá transzformáló 180 szín (CR: 
301/1-20, 1971) című sorozat a festészet konceptuális 
távlataiban tapasztalható, belakhatatlan szélsőértékekről 
szól. A színminták gridjeit, valamint a repedezett felületű 
ecsetvonásokká széteső Angyali üdvözlet-jeleneteket az 
Ablakrács (CR: 207, 1968) liminális négyzethálója egyesí-
ti. Az ablak itt csupán saját – időből és térből kiragadott 
– árnyékára nyílik, és a monumentális tabló így ugyanazt 
a kételyt emeli ki, amely végső soron a festészet transz-
cendenciáját kérdőjelezi meg. Ezzel a dialógus alapú ins-
tallálással szemben bizonyos termek egy-egy zártabb 
műegyüttest mutatnak be, így az eredetileg a Velencei Bi-
ennáléra készített 48 portré vagy a kiállítás szövetéből ki-
emelkedő Birkenau-képek is külön teret kaptak. Az utób-
bi esetében néma emlékművekké roncsolt, többszörösen 
visszavont festmények printelt változatai, egy murális 

léptékű üvegmű áthatolhatatlan sötétsége, valamint négy 
anonim – a holokauszt borzalmait dokumentáló – fénykép 
alkotja a műcsoportot. 

Kétséges, hogy Richter diverz formai jegyeket hordo-
zó, az 1970-es évektől készülő absztrakt képei kivonják-e 
magukat a történelem súlya alól. Az egymásnak feszülő 
gesztusok és festéktömegek egy emberek nélküli narratí-
vában térképeznek fel konfliktuózus erőviszonyokat. Min-
denesetre tény, hogy ezek a művek a festékanyag szinte 
reliefszerű modellálásával tárulnak fel a befogadó előtt: 
a roncsolt felületek, a tudatosan főszerepbe pozicionált, 
atmoszférikus érzeteket elutasító színflekkek olyan képi 
programot rajzolnak ki, amelyben a festészetre reflektáló 
festmény egyfajta monstrumként emészti fel saját felve-
téseit. A brutális túlfestések és kaparások által mozdu-
latba lendülő tablók végső pontja azt a kibékíthetetlen vi-
szonyrendszert dramatizálja, mely a művész és az anyag 

Gerhard RICHTER: 
Városkép PL (CR: 250), 
1970, olaj, vászon, 
170×170 cm 
Neues Museum, 
Staatliches Museum 
für Kunst und Design, 
Nürnberg (letét 
magángyűjteményből)
© Gerhard Richter, 2021
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akarata között feszül. Kivételt képez a tökéletesen lapos, 
Csík (CR: 927-9, 2012) című nyomat, mely Richter képi 
építkezésének digitális térben történő, végtelen felé köze-
lítő metamorfózisait egy csíkstruktúrában foglalja össze, 
melynek op-artosan irizáló felszínében felszámolódik a 
festészet tárgyszerű tömege. 

Bizonyos festmények több teret engednek a személyes 
történetek bevezetésének. A Nyári nap (CR: 859-1, 1999) 
című tájkép egy túlexponált pillanatot rögzít: a kép egy 
kompozícióba feszíti a hunyorgásra késztető, napfénytől 
sugárzó felületeket és az árnyékban sötétlő lombkoronát. 
A kettőt méregzöld középtónusok fluid foltjai kapcsolják 
össze. A kép a változó fényviszonyoknak kitett tekin-
tet kizökkent útvonalát teszi láthatóvá, szinte belehelyez 
minket a felvétel készítésének érzéki-optikai momentu-
mába. A kifakult fényképek színvilága átfedésbe kerül a 
túlterhelt retina képzetével. A képen nem a romantikus 

táj panorámájával szembesülünk, sokkal inkább a más-
naposság tudattöredékein keresztül nyerünk rálátást a 
festékanyagba zárt éteri környezetre. 

A Helga Matura jegyesével (CR: 125, 1966) című grisa-
ille kettősportré ezüstös felszínén a szürke tónusok tob-
zódásában és puha összetalálkozásaiban két alak hiánya, 
távolléte válik tapinthatóvá. A figurák finoman egymáshoz 
illeszkedő cipői a gazdag ornamentikájú szőnyeg folt-
rendszerébe kapcsolódnak, és a részletek kihangsúlyozá-
sa helyett a fény nosztalgikus visszatompítása kap fősze-
repet. A vaku hirtelen árnyékait és kilapított monokróm 
foltjait felülírja a vásznat átjáró oszlatóecset horizontális, 
diagonális és vertikális játéka. A blureffektus tanulmányo-
zása során az is megfigyelhető, hogy Richter számtalan 
elhomályosításra szolgáló technikát végigpróbált, ami a 
bársonyosan lágy gradiensektől az „arctalanítás” dur-
vább eszközkészletéig különféle képi koncepciók vissza-

Gerhard RICHTER: 
Absztrakt festmény 

(CR: 952-3), 2017, olaj, 
vászon, 200×200 cm

A Gerhard Richter 
Kunststiftung letétje

© Gerhard Richter, 2021
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1 Bódi Kinga: Gerhard Richter és a rajzok. In Gerhard Richter: Valós látszat, katalógus, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria,  
Budapest, 2021, 159. 

fejtését teszi lehetővé. Míg a Titkárnő (CR: 14, 1963) című 
kép durva vonalakra széteső felületstruktúrája mintha a 
háttértörténet körülményeire utalna, addig a Motorcsó-
nak (CR: 79, 1965) egy sokkal hullámzóbb, lazább áram-
lásba foglalja az alakok greenscreenesen izolált, nagyvál-
lalatok által konstruált konzumdelíriumát. Bár a festmény 
egy Kodak-hirdetést appropriál, nem teljesen neutrális. 
Kapcsolódik a művészettörténet korábbi évszázadaihoz: 
az ellenszélben táncoló végtagok kerekded megfogalma-
zása kapcsán eszünkbe juthat Ferenczy Károly „sommás 
festészetről” szóló elképzelése, de a vízfelület dekoratív 
arabeszkjei Felix Vallotton szimbolista képeinek megdön-
tött síkjait és tudatos dekomponáltságát is felidézik.

Bármennyire is jól archivált Richter életműve, bizonyos 
rétegeihez a világhálón böngészve nem férhetünk hozzá. 
A képek körforgására reflektáló ciklusok is átlényegülhet-
nek a befogadói élmény esetenként eltérő tapasztalatai 
által. Hasznos közhely, hogy reprodukciókra nem lehet 
rábízni a mű totalitását. Csak a valós térben történő átélés 
teszi lehetővé azt, hogy Richter életműve ne egy önmagát 
illusztráló képi program matematikai igényű levezetése-
ként bontakozzon ki, hanem a festészet érzéki útvesztőjé-
be vezesse vissza a nézőt.

A megjelenést a B. Braun támogatta.

Gerhard RICHTER: Nyári nap (CR: 859-1), 
1999, olaj, vászon, 117×82 cm
Albertina, Bécs (tartós letét osztrák 
magángyűjteményből)
© Gerhard Richter, 2021
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Süli-Zakar Szabolcs

Posztdigitális 
gesztusok

Fábián Erika és Sági Gyula első közös kiállítása a 
Molnár Ani Galériában nagyon adekvát párosítás. 
Két egymástól távol működő, ugyanakkor hasonló 

formai jegyeket használó alkotóé, akik mindketten re-
dukált, elvonatkoztatott vizuális építőkövekből hozzák 

létre képarchitektúráikat. Pontok, vonalak, elemi gesztu-
sok meghitt rendben vagy épp finom rendezetlenségben. 
Mindkettejük alkotói attitűdjében közös a tudatos kon-
centráción, repetitív cselekvésen alapuló munkamódszer, 
a minimalista elemekkel operáló, mégis gazdag kompozí-
ció, amely gyakran hív elő formai asszociációkat.1

A kiállításuk címe Személyes absztrakciók. Dietmar 
Elger művészettörténész – a Gerhard Richter Archívum 
vezetője – szerint a művészet történetében „az absztrakt 
festészet új és váratlan lehetőségeket kínált. Autonóm 
lehetett, és nem kellett az ismert valóságra utalnia. Fes-
tészeti elemei mindenekelőtt önmagukért valók voltak. 
Ha egy kék felület többé már nem tengert jelentett, és 
egy vízszintes vonal többé nem a horizontot jelölte, a 
művészet elveszíthette hasonlat mivoltát, ezáltal függet-
len és öntudatos lett. […] olyan függetlenségre tett szert, 
amellyel korábban nem rendelkezett […]. A tárgynélküli 
festészet nem ábrázol, hanem lapos elemekből: négyze-
tekből, négyszögekből, körökből hozza létre kompozí-
cióit. Tekintve, hogy ezek a formaelrendezések viszont 
nem szerveződnek reprezentatív társulásokba, el kell 
fogadnunk azt a látszólag paradox eredményt, hogy a 
feltehetőleg tárgynélküli ábrázolás a valóságosabb, míg 
az általában realisztikusként jellemzett ábrázolások 
mindegyike teljességgel képtelen megszabadulni azon 
státusától, hogy a valóság absztrakciója.”2

Ha körbenézünk hazánk és a világ nagyobb kiállításai-
nak, trendjeinek palettáján, megállapíthatjuk, hogy évek 
óta újra kifejezetten hangsúlyos az absztrakt művészet. 
Az absztrakció mai vetülete azonban komplikáltabb a 
klasszikus, avantgárd absztraktjánál, látszólag egymás-
nak ellentmondó folyamatok és erők együttese, közös 
nevezőre helyezhetőségük csak igen széles spektrumon 
lehetséges. 

Az absztrakció képi nyelvezetén túl mindig az elvonat-
koztatás léptékétől és céljától függött. Azonban a poszt-
internet art irányzatában vagy az után (?) – amelyben az 
internet esztétikára és kultúrára, művészetre gyakorolt 
hatásait vizsgálhatjuk többek között –, ma már nem egyér-
telmű, hogy a hálózat adja-e a művek célját, tartalmát 
vagy forrását. Ezek a perspektívák a formák sokrétűségét 
és képlékenységét eredményezik-e, vagy épp mindent a 
Big Data átláthatatlan egységébe olvasztanak be?

Fábián Erika és  
Sági Gyula kiállítása

Molnár Ani Galéria, 
2021. IX. 17. – XI. 19.

FÁBIÁN Erika: Cím 
nélkül IV., 2015, litográf 

kréta, papír, 150×110 cm
A művész és a Molnár 
Ani Galéria jóvoltából
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„A festészeti gesztusok természetesen a mai kor tá-
gabb művészeti közegében is meglelték helyüket. […] 
A rugalmas alakváltoztatásra képes, gyakran már-már 
emblémaszerű jelleget öltő ecsetvonásokkal webes 
platformokon szabadon áramló, tisztázatlan átemelések 
eredményeképpen születő motívumokként, de festészeti 
tradíciókra és kortárs vizualitásra hivatkozó citátumok 
firmájában is találkozhatunk.”3 Így kérdésessé vált a 
gesztus eredeti funkciója, ami szerint az közelebb hoz-
ta a nézőt a kép spontaneitásához, annak nyomaihoz.  
„A jelenkor analitikus alkotói megközelítései ellenére 
azonban a kéz használatával az érintéssel és materia-
litással ősi kapcsolatban álló festészet […] sosem fogja 
tudni levetkőzni eredendő érzékiségét […]. Akár köz-
vetlenül, akár áttételesen találkozunk e nyomokkal, 
önkéntelenül összekapcsolódunk az anyagban rögzülő 
tapintási referenciákkal.”4 Ugyanakkor, pont a digitaliz-
mus miatt, megváltozott értelemben kell gondolnunk az 
anyagra, és már nem mint azt a nehézkes dolgot, aminek 
eddig ismertük, hanem inkább mint egy kódolt szerke-
zetet kell szemlélnünk, ami tervszerűen formálható az 
elképzeléseknek megfelelően. Stabil szubsztancia he-
lyett instabil interakciókészletről beszélhetünk (Lyotard). 
A fentiek tükrében, azt hiszem, nem az az igazán fontos, 
hogy ők ketten milyen elemeket használnak, hanem azt, 
hogy miként alakítják képeiket. Ahogyan személyessé 
teszik absztrakcióikat.

Fábián Erika festészetére, grafikáira jellemző a ki-
csiny formák mögött megbúvó szenzualitás és intimitás, 
a pontok talán egy-egy emlék, trauma eltávolított lenyo-
matai. Műveinek fontos aspektusa a tudatosan lassú al-
kotói módszer, melyet az alkotó válaszának tekinthetünk 
korunk sebességcsapdájára, létrehozva egy olyan alkotó 
folyamatot, mely lehetőséget ad számára a lassításra, a 
koncentrációra és a meditációra. Így a meditatív alkotói 
folyamatban létrejövő kortárs „európai mandalaképek” 
az önmegismerés belső pszichikai, átstrukturált lenyo-
mataként is értelmezhetőek.5

Első látszatra visszafogott színvilágú, valójában az 
optikai színkeverési technikákon alapuló projektjeiben 
képei ezernyi színes pontból épülnek fel. Mezőkbe ren-
dezve hoznak létre hangulatos színdinamikát, ahol mi, 
nézők bekapcsolódunk a színképzésbe aktív részesei-
vé válva a folyamatnak. „Ez a környezet, a közönség 
és a műalkotás közötti kölcsönhatás; olyan műalkotás, 
amely önmagában soha nem létezik, hanem önmagában 
teljes entitás.”6 A kiállításon is látható Rózsaszín dipti-
chon című sorozat pöttyei például az amerikai absztrakt 
festőművész, Agnes Martin vízszintes és függőleges sá-
vokból, vonalakból összeálló, minimalista kompozíciói-
ra utalnak, ahol a vonalak elhalványulnak, így késztetve 
közelebbi megtekintésre a nézőket.

Sági Gyula honlapján – segítve az érdeklődőket – négy 
nagyobb csoportra bontja alkotói tevékenységét: orga-
nikus absztrakt, geometrikus gesztusok, analóg zajok 
és sebességelemzés. Munkái a digitális jelképzés vagy 
a mechanikus képalkotás problémájához illeszkednek, 
azonban ezt egyedi, szabadkézi rajzok során hozza létre 
úgy, hogy azok mégis elektronikus eszköz vagy kompu-
tergenerálta képekre utalnak, megidézve a manapság 
nagyon trendi adatvizualizáció ábráit, a diagramokat és 
a grafikonokat. A hagyományos technikákat alkalmazó 
munkái sorozatokban létrehozott, konceptuálisan defini-
ált formakísérletek.

Műveiben kezdetben a geometrikus absztrakciót és 
gesztusfestészetet egyesítette a digitális leképezés, a 
grafikonok és a természet repetitív mintázataitól inspirá-

lódva, a redukcióra és a tiszta formákra koncentrálva.7 
később a geometrikus és organikus absztrakció szinté-
zisének megvalósítására törekedett, majd az idő mú-
lásának leképezése és az ismétlődő jelek közben fellépő 
„hibák” alkotta mintázatok érdekelték. A művész így vall 
alkotómódszeréről a galéria honlapján: „A konceptua-
litás épp annyira fontos számomra, mint az esztétikus 
végkifejlet; az idő fizikai dimenziója és az idő múlásának 
egy adott algoritmus mentén történő vizuális leképezé-
se foglalkoztat. Munkamódszerem analízissel kezdődik, 
megfogalmazok egy problémát, majd részekre bontom, 
elemeire szedem. Ezután, beépítve korábbi munkáim 
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Rózsaszín diptychon I., 
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Op. 260619,  
2019, tus, papír, 
100×107 cm
A művész és a Molnár 
Ani Galéria jóvoltából
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vizualitását, szintetizálom a részeket. Ez az építkezés 
számomra olyan, mintha matematikai egyenleteket olda-
nék meg, kezdetben egy, majd egyre több ismeretlennel 
játszom, és fokozatosan egyre komplexebb egyenleteket 
sűrítek a munkáimba.”8

Munkamódszere megidézi a több mint hetven éve 
Párizsban élő, magyar származású képzőművészt, a 
számítógépes művészet origóját, Vera Molnárt, aki a 
személytelen (számító)gép használatával is képes volt 
emberközeli, az alkotó személyiségét, képzelőerejét 
tükröző munkákat létrehozni. Az örökké kísérletező Vera 
Molnar úttörő szerepe a struktúra és a véletlen össze-
kapcsolásában, esztétikai szerepének hiteles tisztázásá-
ban van. A machine imaginaire elvének kidolgozásával 
az esztétikai alapokra helyezett algoritmikus műalkotás 
alapjait fektette le: egy gépet definiált, amely az adott 
szabályok szerinti programnak megfelelően működik és 
generál műalkotásokat. Molnárhoz hasonlatosan Sági 
munkáiban a döntés éppúgy része az alkotásnak, mint az 
algoritmus felépítése. Vizuális gondolkodásában a ma-
tematika, a játékosság és a véletlen fontos szerephez jut. 

Következetes, szeriális alkotásaikat egymás mellé állítva 
akarva-akaratlanul a hasonlóságokat és a különbsége-
ket keressük. Mintha Fábián művei a levegő, az atmosz-
féra költői univerzumában manifesztálódnának, míg Sági 
munkái a hálózat vonalaiba, áramlásaiba oltott tömegek 
lennének. Mintha Fábián az atmoszféra légies terét, Sági 
a Big Data terében lebegő tárgy helyét ismertetné. A tér 
univerzális, míg a hely – még ha absztrakt vagy digitá-
lis is – lokális, a valódival rokon. A tér általános, a hely 
egyedi, az előbbi távolságot jelent és jellemzően nyitott, 
az utóbbi határoltat és közelit jelöl. Fábián eltávolodott 
terű munkái repetitív, analóg voltuk miatt inkább szemé-
lyesek, hasonlíthatók a naplóíráshoz vagy a mandalák 
létrehozásának elmélyedést segítő gyakorlatához. Sági 
helyei nyitottak, az információ áramlásának terében le-
begve jelölnek ki konkrét pozíciókat.

1 Boros Lili: Személyes absztrakciók. Fábián Erika és Sági Gyula kiállítása, kurátori bevezető. https://molnaranigaleria.hu (2021. szeptember)
2 Dietmar Elger: Absztrakt művészet. Taschen–Vince, Budapest, 2009, 6–25.
3 Vető Orsolya Lia: Festészeti szövettan. A festészeti gesztus biológiája, Új Művészet – Ez nem kunszt (elméleti melléklet) 2021/2. 6.
4 Vető Orsolya Lia, uo. 10.
5 Boros Lili, uo.
6 https://www.fabianerika.com/about (2021. szeptember)
7 Boros Lili, uo.
8 https://molnaranigaleria.hu/muveszek/sagi-gyula/ (2021. szeptember); A. John Agnes: Place and Politics: The Geographical Mediation of State 

and Society. Allen & Unwin, 1987, 267.; Német Szilvi: OK computer. A nagy Poszt-Internet Art összefoglaló. Art Magazin Online, 2015. szeptember 
30.; Tara McDowell: Les Immatériaux: A Conversation with Jean-François Lyotard and Bernard Blistène. Art Agenda Rearview, 2014. május 27.; 
Varga Ádám: Másállapot. A festészeti absztrakció digitális és hálózati dilemmái, Új Művészet – Ez nem kunszt (elméleti melléklet), 2021/2. 4–6.

SÁGI Gyula:  
Op. 140221, 2021,  

tus, papír, 70×100 cm
A művész és a Molnár 
Ani Galéria jóvoltából
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Sarah Wilson

Személyes szálak

A nagyszabású, Párizsi absztraktok című kiállítás 
meghatározó nemzetközi tárlat. És ahogyan Mészá-
ros Flóra kurátor bemutatja, az egyúttal egy sajáto-

san magyar történet is. Rögtön az első teremben láthatjuk 
például azt a sokatmondó fotót, amint Alfred Reth (Réth 
Alfréd) festőművészt megigézi a párizsi Szajna-part. 

Nemrég jártam a párizsi Magyar Intézetben, amelyet 
1928-ban alapítottak. A Luxembourg-kert és a Saint-Sul-
pice-templom közötti elhelyezkedése elrepít minket Deb-
recenbe, ahol a nagy református templomot az a mester 
építette, aki a Saint-Sulpice-on is dolgozott. Ez az inté-
zet nemrégiben rendezte meg az „elveszett és megtalált” 
magyar kubizmus történetét tematizáló, nagyszerű ki-
állítását, amely láthatóvá tette, hogy olyan alkotók, mint 
Csáky József vagy Miklós Gusztáv miként alkalmazták 
munkásságukban a legkorszerűbb tendenciákat. Ezen a 
kiállításon is találkozhatott a közönség a fiatal Réth Alfréd 
munkájával. (A kiállításról Kopócsy Anna írt lapunk nyá-
ri számában; ezt Pataki Gábor kritikája egészítette ki, aki 
a jelenség szobrászati aspektusát bemutató tárlatról írt.  
A szerk.)1

Ma délelőtt tudtam meg, hogy Debrecen milyen fon-
tos központ volt, és hogy fiatal magyar értelmiségieket 
és teológusokat küldött nyugat-európai egyetemekre, 
például az angliai Oxfordba és Cambridge-be is, hogy a 
saját kultúrájukból származó tájékozottságukat és gondo-
latiságukat az európai kortársaikkal való párbeszédben 
alakítsák tovább. Debrecen ekkor a „kálvinista Róma”, a 
„magyar Genf” volt. Ez a kiállítás ennek a hagyománynak 
a folytatását mutatja be a „magyar Párizs” jelenségének 
elmélyítésével. Elképzelhetjük Alfred Rethet vagy Étienne 
Beöthyt (Beöthy Istvánt) Párizs utcáin sétálva – amit Mo-
holy-Nagy László, Brassaï és André Kertész csodálatos 
fotói tehetnek számunkra még kézzelfoghatóbbá. A kiál-
lításban berendezett, hívogató installációban – miközben 
az Abstraction-Création lapszámait böngésszük – megi-
déződnek ezek a művészek a kávéházi kultúra kontextu-
sában, beszélgetések közepette.

Ellentétben a magyar romantika és a modernizmus köl-
tészetével – és itt tudatosan utalok Debrecenre mint fon-
tos költészeti központra –, az absztrakt festészet és szob-
rászat nyelvezete nem szorul tolmácsra. A Mészáros Flóra 
által gondosan válogatott műalkotások – köztük jelentős 
kölcsönzések a Centre Pompidou-ból, a nantes-i és a Saint  
Étienne-i múzeumból – a színeken, formákon és alakza-
tokon keresztül szólnak hozzánk hol geometrikusan, hol 
bio morfikusan − az amőba vagy az emberi test életformái-
nak kerekdedségét felmutatva −, néha pedig csak egy  

Az Abstraction-
Création kiállítása

MODEM, Debrecen,  
2021. X. 3. – 2022. I. 30.
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árnyalatnyi szürrealizmussal. A szürrealista mozgalom 
volt ugyanis az Abstraction-Création 1930-as évekbeli 
riválisa és kortársa. Érezhetjük ezen formák, színek, vo-
nalak, alakzatok energiáját, vibrálását és örökérvényűsé-
gét. Ez szól a fiatal magyar generációhoz is a nemzetközi 
viszonylatban is kiváló katalógus révén.

Egy kiállítás megvalósítása nem csak arról szól, hogy 
kiválasztjuk a műveket, és felrakjuk azokat a falra. Tud-
juk azt is, hogy ez a kiállítás nem kevesebb mint tizenöt 
évnyi kutatómunkát igényelt Mészáros Flóra részéről, aki 
nagyon is tisztában van azzal, hogy őt a magyarországi 
modernizmust értően megközelítő művészettörténészek 
nagy hagyománya előzte meg, kezdve Passuth Krisztiná-
val, aki oly szépen írt az Abstraction-Création folyóiratról. 
Keserü Katalin – aki Flórának és nekem is mentorom – 
bátorította arra, hogy utazzon Párizsba, és tanuljon meg 
franciául, ami a nemzetközi, 20. század kérdésével foglal-
kozó művészettörténészek számára egyszerűen elenged-
hetetlen. Flóra ennek köszönhetően megismerkedhetett a 
katalógus fontos közreműködőivel, például Markéta The-
inhardttal, aki a František Kupkáról szóló cseh történettel 
járult a kötethez.

Én magam is frankofil vagyok, sőt mondhatnám azt is, 
hogy tiszteletbeli párizsi. Ismertem Jean Hélion festőmű-
vészt és Paule Vézelay-t, akik ezen a kiállításon is sze-
repelnek. Tény, hogy Paule igazi neve Marjorie Watson- 

Williams volt... Ma azt a nyakláncot viselem, amelyet Pau-
le az 1930-as években hordott Párizsban. Én a mozga-
lom angliai vonatkozásairól írtam. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy szigetünk művészei is aktívan hozzájárultak az 
akkori párizsi szellemi élethez.

Ars longa, vita brevis. Igen, az Abstraction-Création-
nak szomorú vége lett, amit ezen a kiállításon nem látunk. 
A második világháború baljós szelleme kísérti, amely a 
30-as évek végének felfokozott szorongásáért is felelt. 
Otto Freundlichot, akinek nagy vásznát a kiállításon test-
közelből is láthatja a közönség, deportálták Párizsból, 
és a lengyelországi Sobibórban meggyilkolták. A borzal-
makat követően azonban a mozgalom szelleme főnixként 
tudott feltámadni olyan apafigurákkal, mint Hans Arp, 
František Kupka. És e második felvonásban egy megújult 
geometrikus művészeti mozgalom is létrejött ismét olyan 
remek magyar művészek részvételével, mint például Vic-
tor Vasarely.

A szöveg a kiállítás megnyitóján elhangzott laudáció szerkesztett  
változata.

1 Kopócsy Anna: Mi lett volna, ha… Magyar kubisták, Új Művészet, 2021/7–8, 16–19.
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A változás az egyetlen állandó, beleértve a művészettörténeti kánont és szemléletet. 
Mégis azt hiszem, Mészáros Flórának a személyisége is kellett ahhoz, hogy ennyire 
újszerű szemlélettel közelítsen az 1930-as évek Párizsának legnagyobb nonfiguratív 

művészcsoportja, az Abstraction-Création munkásságához. A kiállítás elméleti háttere és a 
szervezőmunka problémái mellett arról is beszélgettünk, miben tér el a magyar és a külföldi 
egyetemi oktatás szemlélete, milyen a tudományos munka itthon és a párizsi Sorbonne-on. 
Mire tanít a műelemzés és mi a tanulság, ha az alkotásokat együtt elemezzük a gazdasági, 
szociológiai környezettel?

Interjú Mészáros Flórával

Jankó Judit

JJ: Milyen hatások értek, hogy a művészet-
történetet választottad?
Mészáros Flóra: Nincs művész a családunk-
ban, de a családtagjaim mégis formálták a 
művészethez való viszonyomat. Szüleim 
telirakták a szobámat absztrakt reproduk-
ciókkal. Pécsi vagyok, gyerekkoromban 
imádtam a Modern Magyar Képtárba és a 
Vasarely Múzeumba járni. Édesanyám tör-
ténész-geográfus, édesapám mérnökből 
lett újságíró, nyitott, érdeklődő emberek. 
Európai utazásaink során elvittek Arles-ba, 
megmutatták, milyen szögből festette meg 
Van Gogh a kávéház teraszát, majd elkanya-
rodtunk Aix-en-Provence-ba, ahol máig tartó 
hatást gyakorolt rám a Fondation Vasarely. 
Szüleimnek köszönhetően tizenhat éves ko-
rom óta meglehetősen tudatosan szemlé-
lem a világot, az elém kerülő lehetőségeket 
igyekszem megragadni. Sokan félreértik ezt, 
karrierizmusként értelmezik, pedig ez arról 
is szól, hogy munka hivatás legyen. Háy Já-
nos mondta egyszer, hogy a legbosszantóbb 
számára a haszontalanul töltött idő. Ezzel 
nagyon tudok azonosulni. 

Az ELTE-n olyan kiváló professzorok ta-
nítottak, mint Marosi Ernő, Keserü Katalin, 
Passuth Krisztina vagy Prokopp Mária. Ke-
serü Katalintól például azt tanultam, hogyan 
kell okosan felépíteni egy órát. Szakdolgoza-
ti szemináriumra jelentkeztem hozzá, három 
évvel korábban, mint kellett volna.
JJ: Hogyhogy ilyen korán?
MF: Az volt a tervem, begyorsítom a böl-
csészkart, és párhuzamosan elvégzem a 

közgázt is. Martyn Ferencet és a Pécsi Mű-
helyt választottam témául, de Kati kijelentet-
te, mindig vissza kell menni a gyökerekhez, 
azaz előbb mélyedjek el az avantgárdban. 
Javasolta, hogy Martyn miatt feltétlen Pá-
rizsba kell menni, úgyhogy tanuljak meg 
az olasz, angol és német mellé franciául 
is. Erasmusszal mentem ki, de akkoriban a 
Sárközy-időszak sztrájkhulláma zajlott, nem 
nagyon voltak óráim, így a teljes időszakot 
kiállításoknak, galériáknak, archívumoknak 
szentelhettem. Nemcsak Martynt tudtam 
új szempontok alapján feldolgozni, az Ab-

straction-Créationról is sok új információt 
derítettem ki. Találkoztam és interjúztam a 
csoporttagok gyerekeivel, művészettörténé-
szekkel.

Mindenki azt várta a Martynról szóló pá-
rizsi szakdolgozat után, hogy ezt a témát vi-
szem tovább doktorizni, de az túl egyszerű 
lett volna. Állami doktori ösztöndíjat kaptam 
az Abstraction-Création-csoport magyar 
tagjainak kutatásához, s ebben a témában 
Martyn csak tíz százaléknyi szelet, noha ő a 
legtermékenyebb az összes művész között, 
rá hatott legjobban ez a periódus.

Honnan nézzük a 
művészetet?
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MÉSZÁROS Flóra
Fotó: Müller András

Auguste HERBIN: 
Kompozíció, 1935  
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JJ: Tulajdonképpen szépen összefoglaltad 
a jelenlegi Abstraction-Création-kiállításhoz 
vezető út indítékait, de előtte szeretném, ha 
elmondanád, hogy szerinted ki volt Martyn 
Ferenc.
MF: Legendateremtő alakként a részletekig 
megkreálta a saját személyiségét. Mikor ha-
zatért Pécsre, kialakított egy kultuszt maga 
körül, ami azért hosszú távon nagyon prob-
lémássá vált, mert a környezet, amely részt 
vett a mítoszteremtésben, halála után is ben-
ne tartotta ebben a státuszban, nem lehet 
hozzáférni a művészetéhez. Burokban tar-
tani – ez volt az általános szemlélet, amiben 
segített a szocializmus kurzusrendszere is. 

Martyn legjobb, legtermékenyebb kor-
szaka a Párizsban töltött idő, de az ott ké-
szült munkákat kinn hagyta, mikor negyven-
éves korában hazajött. A szocializmusban 
sem hazahozni, sem kutatni nem lehetett az 
életmű kinn rekedt képeit, úgyhogy újrafes-
tette őket az 50-es, 60-as években, de nem 
szolgaian, hanem újragondolva őket. 
Martyn megteremtett itthon egy absztrakt és 
szürrealista vonalat, ami akkor lett trend a 
világban. S mellette olyan művészek nőttek 
fel, mint Lantos Ferenc és Keserü Ilona, és 
nekik már nem kellett végigmenni azon az 
úton, amely elvezetett a figurálistól a nonfi-
guratívig. Hiszen a többség csak albumokból 
ismerte a külföldi absztrakt műveket, de ese-
tükben a közelükben élt egy olyan személyi-
ség, akin keresztül elérhető volt a nagyvilág. 
JJ: Az, hogy ez a kiállítás nem Pécsett van, 
hanem Debrecenben, segíti, hogy ne a kul-
tuszon keresztül nézzünk rá Martynra, és 
hogy a többieket is tisztábban lássuk?
MF: Van egy általam „tiszta szem” effektus-
nak nevezett jelenség, mely alatt azt értem, 
hogy a befogadó számára a magyar alko-
tók nemzetközi kontextusban kelnek életre, 
és így a nézők valóban felfedezhetik ezeket 
a műveket. Debrecenben sem válik szét a 
francia és a magyar anyag. Ha leszednénk a 
feliratokat, nem lehetne kvalitásban nemze-
tiség szerint különbséget tenni.
JJ: Hogy kerültél a Sorbonne-ra?
MF: Martyntól egyenes út vezetett a cso-
port többi magyar tagjának vizsgálatához; 
megpályáztam és elnyertem a francia kor-
mány ösztöndíját. Itthon Passuth Krisztinát 
kértem fel a doktori témavezetőmnek, kinn 
pedig Arnauld Pierre-t. Amikor Krisztina 
Franciaországban élt, kurált egy Kupka-ki-
állítást, ahol asszisztense Arnauld volt, 
aki mostanra Európa egyik legelismertebb 
avantgárd kutatója lett. Ezt követően egy 
hétfordulós folyamat révén felvételt nyertem 
a Sorbonne -ra és megkezdhettem cotutel-
le-ben a tanulmányai mat az ELTE mellett 
Párizsban is. 
JJ: Hogyan zajlott a gyakorlatban a doktori 
képzésed?
MF: Itthon elvégeztem az órákat, aztán szi-
gorlatoztam, ám kinn nincsenek tanórák, he-
lyette konzultációkra jársz a témavezetőhöz, 
és prezentálod, milyen eredményre jutottál. 

Önszorgalomból azért bejártam Arnauld Pi-
erre óráira, mert éreztem, mennyire sokat 
tanulhatok belőlük. Teljesen más szemlélet 
jellemezte az oktatást. Arról tartott órát pél-
dául, hogy Jack Kerouac és a pszichedeli-
kus rock hogyan függött össze az optikai 
művészettel a 60-as években. Interdiszcip-
lináris szemlélet uralkodott, ami engem már 
csak azért is nagyon vonzott, mert a szüle-
im ugyanezt képviselték gyerekkoromban. 
Megtaláltam azt az irányt, ahogyan szerin-
tem fel kellene fogni a művészettörténetet. 
Az egész párizsi lét ezt erősítette egyébként, 
nemzetközi közegben éltem, kulturálisan 
mindent áthatott a globális szemlélet körü-
löttem.
JJ: Hogyan formálták a dolgozatodat a té-
mavezetőid?
MF: Szabad kezet kaptam, védés után pe-
dig mindketten kollegiálisak lettek velem. 
Arnauld Pierre szerint náluk a képelem-
zés-centrikus gondolkodás nem helytálló, 
inkább a szociológiai megközelítés érvénye-
sül. Munka közben támogatott, s amikor be-
fejeztem,  óriási lehetőségeket adott. Krisz-
tina pedig folyamatában vezette a témámat, 
s egyszerre képviselte a francia és a magyar 
szemléletet.
JJ: Az Abstraction-Création újragondolá-
sához mit szólt a nemzetközi közeg? Kaptál 
visszajelzéseket?
MF: Gladys Fabre rendezte meg a nagy Ab-
straction-Création-kiállítást 1978-ban, és 
fek  tette le az alapjait a csoport megítélésé-
nek. Nem segített a kutatásban, de mindig azt 
mondta, „tied a tér”. Doktori védésem előtt 
egy nappal írt nekem egy levelet, amiben az 
állt, „bármi történik majd másnap, esetleg 
megszorongatnak, mert egy doktorin ilyen 
előfordul, de ne feledd, ez a te tudásod és a 
te eredményed, ezt senki nem veheti el tőled”.
JJ: Milyen maga a doktori védés Francia-
országban? 

MF: Egészen másképp zajlik, mint nálunk, a 
hat-hét órás védések sem ritkák, és nincse-
nek előre megkapott kérdések. Magyaror-
szágon minden eredményt publikálni kell, 
mielőtt megjelenik a doktori, Franciaország-
ban ezt nem szeretik, ott utána szokás pub-
likálni. Féltem, mi lesz, ha kiderül, hogy már 
megjelent egy Martyn-könyvem, de szeren-
csére nem akadtak fenn rajta a védésen, sőt 
nagyon érdekelte őket a magyar festő. 

Az egyik opponensem Thierry Dufrene 
volt, aki a Grand Palais-ben rendezte akkor 
a Giacometti-kiállítást, a másik pedig Sarah 
Wilson. Jelentős kutatók vettek még részt 
rajta, mindenki más szemléletet képviselt, 
és a prezentáció után feltették a kérdései-
ket, hozzászóltak, de ez nem egyszerű kér-
dezősködés volt, sokkal inkább egy diskur-
zus. Arról beszélgettünk, milyen irányokba 
lehetne még továbbgondolkodnom. A védés 
után Arnauld Pierre megkeresett, és felkért, 
hogy a Lille-ben megrendezésre kerülő 
Nicolas Schöffer-kiállításnál legyek a ma-
gyarországi koordinátor, majd a Pompidou 
Vasarely-tárlatában is segédkeztem. Bará-
tommá vált, és sokfelé vitte hírét a dokto-
rimnak. 
JJ: Azt mondtad, hogy a legnagyobb szem-
léletbeli különbség a francia és a magyar 
művészettörténetben, hogy kinn képelemzés 
helyett a szociokulturális háttérre fókuszál-
nak. Hozzád melyik áll közelebb? Ha itthon 
műelemzéseken nőttél fel, hogyan tudtál 
váltani kint?
MF: A művészetet és főleg a vizsgálatát nem 
lehet elválasztani a társadalmi reflexiótól.  
A kortárs művészetben is a műalkotás 
szociá lis beágyazottságát keresem az ere-

Vaszilij KANDINSZKIJ: Két zöld pont, 1935
Centre Georges Pompidou, Fotó © Centre Pompidou, 

MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais –  
© Philippe Migeat
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detiség mellett. Az Abstraction-Création is 
egy ilyen társadalmi kontextusban műkö-
dött. Megközelítését a francia művészettör-
ténet-írás szociológiai szemlélete is segítette. 
A másik oldalról pedig nem a teljes magyar 
művészettörténet-írás képelemző fókuszú. 
Az egyetemen Keserü Katalin összekapcsol-
ta a szecesszió ornamentikáját az Amazonas 
menti törzsek kultúrájával és a századvégi 
társadalommal. 

Annak is kérdése mindez, mennyire ma-
radunk kizárólag a magyar közegben, vagy 
inkább globális szemléletet vallunk-e. Ez 
utóbbi nem a köznyelvi globalizmus, hanem 
az, hogy képesek vagyunk-e tágabban és 
interdiszciplinárisan nézni a művészetet. De 
nem csak a művészettörténetre igaz, hogy ki 
kéne tágítani a szemléletét, hiszen az orvos-
tudományban mennyire van jelen a holiszti-
kus szemlélet?

JJ: Említetted, mennyire fontos a csoport 
esetében a gazdasági-politikai háttér, ezek 
kutatása vezetett el új eredményekhez. Ösz-
szefoglalnád ennek a lényegi elemeit?
MF: Megvizsgáltam a történeti-gazdasági 
környezetet, hogy mekkora volt a munka-
nélküliség aránya, a migráció, a xenofóbia az 
adott korszakban. Ebből már rengeteg olyan 
következtetésre lehetett jutni, ami kitágítot-
ta a korábbi művészettörténeti álláspontot a 
csoport kapcsán. Az 1920-as években Fran-
ciaország Európa egyik legerősebb állam-
hatalma, miközben párhuzamosan Német-
ország és Anglia megoldhatatlan gazdasági 
problémákkal és munkanélküliséggel küz-
dött. 1928-ban az Egyesült Államok bezárta 
kapuit, nem engedte a migrációt, erre külön 
törvényt is hozott.

Ugyanakkor, a megváltozott politikai vi-
szonyok elől menekülve, rengeteg ember 

áramlott Franciaországba, amely az ame-
rikaiakkal ellentétben tudatosan kinyitotta 
kapuit, mert óriási munkaerőhiánnyal nézett 
szembe. A művészek egy része munkásként 
helyezkedett el, például Constantin Brâncuși 
gyárban dolgozott, s mellette végzett művé-
szi tevékenységet. Berlin korábban művé-
szeti központ volt, de elveszítette ezt a sze-
repét, 1928 után egyértelműen Párizs vette 
azt át tőle. Politikai okai is voltak a francia 
művészet felívelésének, így a nácik megerő-
södése, a Bauhaus szétesése, az amerikai 
írók jelenléte (az ottani alkoholtilalom miatt). 
1929-ben beütött a gazdasági válság, de 
Franciaországba csak 1933–34-ben érke-
zett el a hatása, addig a frank megőrizte az 
erejét. Ez a magyarázat arra, miért ekkor lett 
krízis az Abstraction-Création történetében. 
Találtam egy levelet, melyben a csoport ve-
zetője állami támogatást kért, igaz, választ 
nem kapott. A legfontosabb tanulság, hogy 
az Abstraction-Création sokkal tágabb kör 
volt, mint ahogy eddig hittük, és az elejétől 
kezdve teljesen tudatosan működött gazda-
ságilag is. 
JJ: Mikor lett vége az Abstraction-Création-
nak, és mi volt a fő ok?
MF: Később érkezett meg a gazdasági vál-
ság, de tovább is tartott, ez indokolta a cso-
port megszűnését. Az Abstraction-Création 
azonban nem egy ötéves történet, a hábo-
rú után dolgozó amerikai, német, angol, 
francia absztrakt csoportoknak mind ez 
lett a modellje. Amerikában az American  
Abstract Artists vagy Jackson Pollock is-
kolája, Angliá ban a Unit One csoport Paul 
Nashsel vagy Franciaországban a Salon des 
Réalités Nouvelles mind ezt vette mintául, 
bár az Abstraction-Création soknemzetűsé-
gét nem tudta megismételni egyik sem. Ezért 
az Abstraction-Création nemcsak egy adott 
korszak társadalmának a művészi lenyoma-
ta, hanem modell is lett. 

A debreceni kiállításon láthatók olyan 
művek, amelyek 1938-ban a budapesti Ta-
más Galéria kiállításán szerepeltek utoljára 
nálunk. Ezt a tárlatot két „párizsi absztrakt”, 
Martyn Ferenc és Étienne Beöthy rendezte. 
Hosszú évek után ez volt az első absztrakt 
kiállítás itthon, amely nem mellesleg a kül-
földön élő magyarokat mutatta be, akik a 
következő generáció mintaadóivá is váltak. 
Reigl, Hantai, Vasarely nem a semmiből és a 
semmibe érkeztek Franciaországba magyar-
ként, hanem az előtörténetükhöz hozzátar-
tozik az Abstraction-Création sztorija is.

TIHANYI Lajos: Absztrakt festmény, 1933
Centre Georges Pompidou Centre Pompidou,  
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais –  
© Bertrand Prévost

MARTYN Ferenc: Kompozíció halakkal és madarakkal, 
1936, olaj, vászon, 97×196 cm
Magángyűjtemény
Fotó: Müller András
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Konkoly Gyula

Schubert kintornása

Elsős főiskolások voltunk. Bandeszka negyedéves-
ként Bernáth Aurélhoz járt. Minden szünetben fel-
szaladtunk megnézni, hol tart a festésben, tudniillik 

Baranyay Andrásnak volt a világon a legjobb színérzéke 
Bonnard, Monet vagy Veronese utódaként. Amikor befe-
jezte a festő szakot, azt híresztelte, Bernáth kijelentette, 
hogy belőle, Baranyay Andrásból nem lesz festő. Ez per-
sze nem volt igaz. Megélhetési okokból felvette a három-
éves restaurátor szakot, és festeni ugyan helyhiány miatt 
nem tudott, de használaton kívüli litográfiai kövekkel kez-
dett el dolgozni, hogy tíz évig abba se hagyja. Aztán kő 
hiányában fotózásba fogott, egy fotólabor még befért a 
lakásába. Bandi zokszó nélkül fogadta el az élet nyújtot-
ta kényelmetlenségeket és keserveket. Szofisztikált, ér-
zékeny lelkivilága volt, és ezt tökéletesen tudta álcázni.  
A zárkózottság alul volt, a mélység fölött pedig Bandesz. 
Imádott barátaival egy teraszon, kocsmai asztalnál egy 
korsó sör mellett évődni, szellemesen társalogni. Remek 
humorú, nagyszerű előadó volt, mindenki szerette. Így 
telt Baranyay Andrással az együtt töltött idő, csak így.

Sokat voltam vele, laktunk együtt Rómában, többször 
időzött nálam kinn, Franciaországban. Majdhogynem 
mindenben egyetértettünk, mégsem mondhatom, hogy a 
barátom volt. A barátságban, házasságban nincsenek el-
zárt mélységek, ha vannak, úgy az már nem az. Neki Altor-
jai Sándor és mondhatni, az óvodától mindvégig Tandori 
Dezső volt a barátja. Altorjai Sanyit korán elfújta a tragikus 
szél, viszont Tandorival a személyre szabott közös rituá-
lék engedékenységében az intimitás működött. Baranyay 
András a közéletben minden jóságot képes volt nyújtani, 
de belseje, magánélete örökre érinthetetlen maradt.

Művészete viszont kegyetlenül szabad volt, nem törő-
dött társasággal, társadalmi elvárásokkal, szociális kö-
rülvevőkkel. A dolgok, melyekkel kifejezte magát, nagyon 
hamar és szinte egyszer s mindenkorra kevés számúra 
redukálódtak, megnevezhetetlen és fixálhatatlan egzisz-
tenciájúaknak bizonyultak. És mivel az emberek szerették 
Bandit, és jó szándékkal voltak iránta, a repetitív homályt 
megszokták, megdicsérték és ártalmatlanként kezelték.  
A társadalomnak Bandi művészete nem okozott gondot.

Egyszer Aczél elvtárs jól temperált ötletnek találta ki-
adatni magyarul Sören Kierkegaard Vagy-vagy című mű-
vét. Mindenesetre Baranyay András magára ismert Kier-
kegaard-ban, az őt ismerő filoszok Bandeszban élőben 
találtak rá Kierkegaard lelkivilágára. Egész sor rendkívül 
kiváló írás jelent meg Baranyay András művészetéről és 
személyiségéről, és hát Tandori Dezső is elidőzött barátja 
sziszifuszi és ördögűző cselekedeteinek zavarosában.

Kezdetben Bandesz is, mint mi mindannyian, a Csernus 
által honosított szürrealista technikákkal nyüglődött, és 
hát a nyomdafestékkel borított üveglapnál a litográfia 
csiszolt felületű köve nehézkesebb terepnek bizonyult. 
Az eleganciából egy elég tágas narratív tematikát köve-
tően egy indulatos és nagyon koncentrált, félabsztrakt 
művészet keletkezett a 60-as évek közepére, és ez, ha 
stilisztikailag nem is, de gondolkodásban lineárisan veze-
tett az absztrakt körgyűrűbe zárt naturális testrész-kon-
centrációkhoz, a 60-as, 70-es évtizedváltás nagyszerű 
pop-art-sorozatához, bele direktbe a művészettörténet-
be. A pop-artot követte a koncept art, a körívet a lyuk és 
a blende rése, a litográfiát a fotó, a manipulált, színezett, 
vagyis az egyedi fotómű.

Ez idő tájt redukálta kapcsolatait, készített egy szé-
ria háttal ülő képet ismerőseiről, és aztán saját hátáról 
is, de végezetül megfordult. Visszafordult, és nem látta 

Emlékezés 
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önmagát, csak a felemelt kezeit, míg nem belepillantott a 
tükörbe. Megérkeztünk. A végtelenbe tartó, egylényegű 
Baranyay-művek elejéhez jutottunk. Adott a művész a tü-
körrel, és adottak a művész kezei. A kierkegaard-i világ 
két lényegi Baranyay-attribútumát látjuk. Az arc a lélek 
tükre, a tükör lakta arc tükre a kéz, a kéz az önarckép-
műfaj utolsó megdobható dobása. Baranyay András, mint 
Chopin, témáinak hihetetlen gazdagságát produkálta kis 
kiterjedésben elbűvölő vagy akár elrettentő ködökből fel-
sejlő önarcképeiben, ezek lehettek arcai, kezei, csíkos és 
mindenféle ingei.

Életének utolsó, negyed évszázados, végtelenül hosszú 
és egy pillanatnyi művészetre fordított idejében a kifeje-
zésre használt, láthatóvá válható dolgok a kezek, valamint 
ágylepedők és a kutyája által elfogyasztott, szabálytalan 
szélűre rágott, két mély lyukú, üres velős csont.

Persze akadnak kivételek. 1977-ben édesapja arca 
kétszer is rácsúszik Bandi arcára, és 1982-ben elég sokat 
kokettál a preraffaelita nőidollal, Jane Morisszal, és hát 
nem csak önarckép ábrázolható kezekkel. Itt vannak E. T. 
A. Hoffmann arcképei is, a Rembrandt-kezek című mű áb-
rázolhatja Rembrandt kezeit, avagy szintúgy a Rembrandt 
által egyszer lefestett két kezet. És van, amikor Baranyay 
kifelé utal, üzen saját alapjáratából, például a Cs. T. em-
lékére készült munkáiban csak kezeket és kutyacsontma-
radékokat alkalmaz. Ennél vidámabb az Eric Satie Három 
darab, körte formában című művéhez lerajzolt négy körte 
a művész háromszögbe formált jobb kezével, némi geo-
metrizáló, teret síkba fordító bölcselettel. Azt akartam 
ezzel mondani, néha előfordult, hogy örökre bezárt mű-
vészetéből Baranyay András ki-kikandikált, üzent.

Mielőtt utolsó korszakának tárgyalásával közlendőm 
lényegéhez érnék, szükséges a „grafikus, fotós Baranyay” 
kifejezést korrigálni. Ha egy művész részleteket, tanulmá-
nyokat készített, akkor egy létrehozandó mű érdekében 
munkálkodott, avagy emlékeztetőt rajzolt egy majdani 
festményhez (beleirkálva a részletek színeit is). Ezeket 
rajzoknak, és nem grafikáknak hívjuk. A grafika szárma-
zásában a sokszorosításból ered. Dürer vagy Rembrandt 
képeket festett, és amikor nyomatokat terveztek, azokat 
is rajzokkal készítették elő, a nyomófelületre nem raj-
zoltak, hanem metszették vagy karcolták azokat. A fotó 
pedig megnevezhetetlen mennyiségű, azonos minőségű 
példányszámot tételez. Baranyay András fotóművei a 
több filmnegatív használatától az előhívás vegyi manipu-
lációin át a papírkép fedőfestékkel és színező anyagok-
kal, kaparással és színes ceruzanyomritmusokkal létre-
hozott munkáiig egyedi műalkotások, mint a Mona Lisa. 
Számozott, aláírt példányú kőrajzairól nem sokat tudok, 
feltehetően azért, mert ezek vagy alig akadnak, vagy je-
lentéktelenek.

A grafikuslét másik problémája a szín. Színes nyomatok 
léteznek, Toulouse Lautrec, Pierre Bonnard plakátjainak 
színvilága ínyencség. Viszont kijelenthető, hogy a grafika 
tónusokat és nem valőröket használ. Baranyay András 
egyedi műveket készítő, rendkívül kifinomult, választékos 
színvilággal alkotó művész volt. Társadalmi méretű téve-
dés őt grafikusnak tartani. A világ legjobb színérzékével 
rendelkező fiatal Baranyay színérzékével mi lett? Eltűnt, 
mint Bernáth Aurél? Nem. Ahogy két számjegy között is a 
számok végtelenje van, Bandesznál is; a csak fekete vo-
natkozásai is színesen énekelnek, és egy 80-as évekből 
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való Baranyay-mű színvilágánál gazdagabb számomra 
nehezen elképzelhető. (Aki ezt képtelen észlelni, az hagy-
jon fel a képzőművészettel!)

1980-tól Bandeszkánál bekövetkezett a szőlővel, dió-
val, gyümölcsökkel, dús ízekkel, szagokkal teli ősz. Em-
lékezzünk csendéleteire vagy hosszú, egykézfejes, cso-
dás sorozatára vagy a diszkréten simogató (jó sok kezű) 
Tandori Dezső-arcképsorozatra! Maga a gyönyörűség! És 
egy hosszú, mélyen felkavaró, két kézre lehelt önarckép-
sorozatra, ahol a művész keze alatti papírlapokon nyug-
szanak E. T. A. Hoffmann arcképeinek kezei. A papírla-
pokon írottak majdnem elolvashatók. Ezek a művek csak 
Rembrandthoz mérhetőek.

1989-ben meghalt Cs. T. ( Csiky Tibor), e veszteségtől 
Baranyay Andrásból olyan borzalmas fájdalom, üvöltés 
tört ki, amitől már soha meg nem szabadult. Első gyász-
mű: feltehetően a művész nyitott bal tenyere, mögötte et-
től függetlenül egy darab alkar, foltozott mandzsettával. 
A tenyér védően előretol, megtart két velőscsont-marad-
ványt – Ecce homo!

Második gyászmű: horizontszerű háttér előtt jobbról 
szellemképként két kéz óhajt valamit megragadni, ez a 
valami a két ismerős velős csont némi ektoplazma cso-
magolásban, a szellemkéz aktusát a művész bal keze egy 
békés, de határozott mozdulattal megakadályozza. Ez er-
ről szól, de hogy mit mond el nekünk, azt én megmondani 
nem tudom.

„Fogózz az időbe! Vigyázz rá, minden órára, minden 
percre! Ha nem figyelsz, eliramlik, mint a gyík, simán és 
hűtlenül, mint egy sellő. Szentelj meg minden pillanatot! 
Töltsd el szentséggel, súllyal, azáltal, hogy tudatossá 
teszed, úgy becsületesen és méltón használod fel… Ott 
a zene. Megvannak veszélyei a szellem tisztaságára. De 
varázseszköz, hogy megfogd az időt, kiterjeszd, sajátos 
jelentőséggel telítsd.” Ezt Baranyay András írta napló-
jában 1961-ben magának, az utókornak, a végtelennek. 
Beszélgetéseinkben vagy egyszerűbben, a mi akkori szó-
kincsünkben ilyen fogalmak nem léteztek. Bandi bármi-
kor, mindenféle eszköz nélkül előadott egy vonósnégyest, 
akár többet is, ha arról volt szó. A bölcselet nem célirányú 
arra nézve, hogy mi felé haladjunk, hanem állapot, ami-
ben jó lenni.

Ez a dús lelkű, briliáns eszű fiatalember ötvenévesen, 
a rendszerváltást követően a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem professzora, Kossuth-díjas, élete delelőjére ér-
kezett művész, de ez tulajdonképpen nem igaz. Nem ter-
mékeny, mert nem boldog. Vagyis számára a létrejövő mű 
nem a megnyilvánuló élet, hanem kényszerű, feszültséget 
feloldó szelep… Schubert kintornása tekergetni kezdte 
kurbliját…

1992-ből származik a Rossz álom című Baranyay-mű, 
és ez a mű semmi jót nem ígér. A képen ágy, kétféle ágyne-
mű, alattuk-felettük feketeség – ez, mivel éjszaka alszunk, 
még a sokasodó fekete árnyékok között sem rendkívüli. 
A lepedőkből, az ágyból való kiesés ábrázolódik, látható 
a kép színezetétől leváló, melegebb és világosabb színű 
– hívjuk élőlénynek – két kar, melynek kezei összefonód-
nak. Lehet ez egy ember két összefonódó keze vagy két 
ember egy-egy keze. Ágyban alhatunk egyedül vagy nem 
egyedül. Álmunkban ritkán markoljuk saját kezünket, így 
a jelenet inkább a páros lét ágyból való kiesésének álmát 
ábrázolja, és ezt az értelmezést szigorúan magánvéle-
ményként tételezem. A képen a főszereplőkön túl van egy 
másik jelenlévő, egy magányos kéz, balról, szabályosan 
az ágytakaróból kibújva, ernyedten nyúl a főszereplők 
felé, jóval kisebb náluk, jelentéktelen hajszálak lógnak a 
csuklójára. A kéz távol eső ujjainak végei szinte gipszönt-

vényrészletnek tűnnek, és ebben a gipszdrapéria-átmo-
sottságban elnyugszanak. Ebben a kényelmetlen bizony-
talanságban nyugodjon meg a mi szemünk is. Schubert 
kintornása tekeri kintornáját… 

A Téli utazás dalciklus arról szól, hogy télen a vándor-
lás keserves dolog, fázással, be nem fogadással és egyéb 
kellemetlenségekkel járó elfoglaltság, amit a szeretet és a 
nyár melegére emlékezés némileg meg tud segíteni, tehát 
ez az utazás nem egy végzetszerű, lejtmenetes, didaktikus 
tanmese. A téli utazás kibírható. Végtére mindig az igaz-
ság diadalmaskodik. Baranyay András fiatal korától tudta, 
hogy a Winterreise utolsó dalánál szörnyűbb, borzalma-
sabb zenei mű nincs, ezért bújt oda öregkorában saját 
borzalmaival. Ettől kezdve csak a Téli utazás végét rajzol-
ta. Mindegyiken a világos szín alsó harmadán, frízszerűen 
jelenik meg az ábrázolat, tudniillik Baranyay fotózásaiból 
rengeteg manipulált, alkalmasint a fölismerhetetlenségig 
roncsolt filmnegatívval rendelkezett. Ebben a végtelenbe 
exponált vállalkozásban formátlan, bizonytalan kiterjedé-
sű jelenségek, fotónegatívok eredményezte nyúlványok, 
médiumok szájából származó megnevezhetetlenségek, 
utolsó ujjpercek és körmök, körömágyak tűnnek elő, 
mintha pókok mászkálnának egymáson. Baranyay András 
téli utazása huszonkét évig tartott.

A süvöltő, téli, kora éjszakában mezítláb, a jégen áll az 
öreg kintornás, egyik kezével tekeri a kintornát, a másik-
kal tartja az üres koldulótányért, és körülötte csahol a falu 
összes kutyája. És ebben a nem túl rendkívüli helyzetben 
megjelenik a rendkívüli, az, hogy a kintornás soha nem 
hagyja abba a tekerést, és esze ágában sincs elmenni.  
A költő, a zeneszerző, az énekes is a kintornással tart. 
Mennek, mert bizony a halál halhatatlan.

BARANYAY András: 
Kézfogás, 2004, papír, 
litográfia, 70×50 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa
HUNGART © 2021



29

Sinkó István

Az 1970-es évek a magyar képzőművészetben az 
új, friss szelek időszakának mondható, hisz akko-
riban jelenik meg a Fiatal Képzőművészek Stúdió-

jának új generációja teli hatalmas energiával, mágikus 
koncepciók halmazával. Ezen új szellők emelik be a kép-
zőművészet világába a gyermeki látásmód, az art brut és 
a „dilettáns” képi ábrázolás elemeit. Ennek az újonnan 
feltűnő, a játékot, a kreativitást, a szabadságot előtérbe 
emelő nemzedéknek olyan tagjai vannak, mint Szabados 
Árpád, Szemethy Imre, Várnagy Ildikó vagy, mint e cikk 
főszereplője, a most 81 éves Ujházi Péter.

Ujházi 1968-ban diplomázott a Képzőművészeti Főis-
kolán (Bernáth Aurél növendékeként), majd Székes-
fehérvár mellett, Nadapon is alkotott. Innen vándorol 
(akár az egykori orosz „peredvizsnyik” művészek) hátán 
festő dobozával – legalábbis ahogy magát ábrázolja – 
Budapestre, New Yorkba, Székesfehérvárra s szerte a 
világba. Így jelenik meg egy hatalmas kerámia falképen, 
mely a műcsarnoki kiállítás nyitóműve – s majd a Na, 
mi újság Wágner úr Kulturális és Sportegyesület csákbe-
rényi rendezvényközpontjának külső falára kerül 2022-
ben. Mert Ujházi festő, grafikus, keramikus, szobrász, 

Ujházi Péter 
kiállítása

Műcsarnok,  
2021. X. 16. – XII. 5.

A nadapi 
peredvizsnyik

UJHÁZI Péter: Nagy 
torony, 1974, olaj, 

vászon, 123×193 cm
Illyés Endre 

gyűjteménye
Fotó: Berényi Zsuzsa

HUNGART © 2021
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író – minden egyben, amihez kell némi bátorság s főleg 
nagyfokú szabadságérzet. Ujházi pedig, s ezt a kiállítás 
három termének alkotásai bizonyítják, rendelkezik ezzel 
a szabadságérzettel.

Nagy T. Katalin kurátor a művésszel egyetértésben 
csoportokra osztotta az életművet tematikus termeket 
alakítva ki. Az első terem a művészt mutatja be, az ál-
tala készített önarcképek, önarcképszerűségek és rejtett 
önarcképek során keresztül vezet minket egy személyi-
ségrajz megértéséhez. „Hősies” – írja az első önarcké-
pek egyike fölé Ujházi, s valóban egy öntudatos fiatal néz 
le ránk még lendületesen expresszív előadásmódban. 
Később ez már az irónia szűrőjén keresztül jelenik meg. 
A festő nevetségesen gyerekes figurája a tengerparton 
vagy az 1975-ös, Picasso-parafrázisnak is elkönyvelhe-
tő mű, amely egy minden ízében önálló, senkire se re-
flektáló, a maga képéhez akár magát is igazítani tudó, 
autonóm alkotót mutat be.

Autonóm, ez a kulcsszó, mellyel Ujházi egész élet-
műve leírható. Önarcképnek tekinthető számos doboza 
is, melyekben valamilyen rejtett formában a művész is 
megjelenik. „Mióta dobozokat csinálok, olyan dobozvi-
vő embernek szoktam magam leábrázolni” – írja magá-
ról Ujházi. A korai önportrék után főleg szituációkban 
szereti megörökíteni magát, azaz vagy ő csinál valamit 
(vándorol, biciklizik, horgászik), vagy mások társaságá-
ban láttatja saját alakját, mint a Falusi kocsma többszöri 
feldolgozásánál. Feltehetőleg az 1986-os Öreg bohóc 
szereplőjeként is saját magát festi. (Gyanítom, hogy az 
1973-ban festett Jellasics futásában vagy más történel-
mi „képmeséiben”, mint a Székesfehérvár ostroma és a 
Wathay elhurcolása, esetleg az Utolsó pogánylázadás 
című munkákban is fel-feltűnik harcosként, futóként.)

Hol vagyok? – kérdezi magától és a nézőtől Ujházi 
egy 2002-es kollázsmontázsán. Válaszolhatunk a bujká-
ló művésznek: itt, ebben a magyar képzőművészeti és 
egyéb közéletben. S helye is van, mert – szinte kizárólag 
– ide tartozik, mert nála jobban senki sem ismeri a ma-
gyar táj, a magyar kisember, a nagy- és kisvilágok rejtel-
meit. Itt van, és ide szorítja őt a Léte és a Léthe, biciklije, 
kertje, családja.

Valamint barátai, akik közül Nagy T. Katalin remek 
érzékkel válogatott a mintegy háromezer darabot szám-

láló, eddigi életműből, s emelt be a Műcsarnok termeibe 
130 alkotást. Egy fontos szereplő vele tartott a kiállítási 
térbe, éspedig Korompai Péter keramikus, akivel együtt 
alkotva készíti el kerámiaszobrait és falképeit, mint ami-
lyen a Biciklis és a Vándor.

Ujházi, a vándorfestő mint a tarot-kártya vándora 
bandukol a Sors lapjai közt, és ami kézzel, színnel, for-
mával megragadható, azt megalkotja magának, nekünk. 
Az önmegjelenések vándora a második teremben a ter-
mészetbe érkezik, ahol, mint írja, „Ezeket a virágokat 
vagy lombokat éppen hogy csak meg kell érinteni […], 
nem kell hozzá nagy apparátus.” Ez egy szépséges, el-
vadult természeti világ, ahol a festő kiélheti sosem rejtett 
festőiségét – csak épp másként, mint egy impresszioniz-
musban szocializált néző várná. A virág-, lomb- és bo-
zótképek sora, melyet a kiváló rendezés egy építménybe 
(talán tájtemplomba, tornácba) épített bele, s így látható 
a második teremben – egyszóval ezek az úgynevezett 
tájképek és a köréjük rendezett Nadap-világ, a Bakony, a 
Velencei-tó, Fehérvár – mind térképképzeteket (is) kelte-
nek. A felülnézet, a térképszerű tájformálás, a plasztikus 
vagy rusztikusan karcolt képek, a doboztájak mind-mind 

UJHÁZI Péter: 
Kilenc nap I–IX., 
1992, asszamblázs, 
síkplasztika, 
225×225×4 cm
A Na, mi újság 
Wagner úr Kulturális 
és Sportegyesület 
gyűjteménye
Fotó: Berényi Zsuzsa
HUNGART © 2021

Kiállítási enteriőr
Fotó: Berényi Zsuzsa
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a saját univerzum részei. Ujházi kiéli bentről kifelé való 
világlátását, a kiterjesztést és a talán Hermész Triszme-
gisztosz Tabula Smaragdinája által is inspirált, „ahogy 
kint, úgy bent, ahogy fent, úgy lent” világfilozófiáját. Ez 
a színekben és anyagokba tobzódó terem az Ujházi-va-
lóság remek leképzése. Jól megfér itt az 1975-ös Felül-
járó, a Dög (2018) éppúgy, mint a Velence-tavi doboz, a 
Nadapi tél.

Azután továbblépve a harmadik terembe kiderül, hogy 
„Megy az élet.” Ennek a teremnek is van egy önvallomás-
szerű bevezetője. Ebben olvasható: „A modern városi 
élményből ki lehet mutatni a labyrintust. Ennek a New 
York és a budapesti belváros, Róma és Kőbánya-Kispest 
egyaránt helyszínei.” Ujházi szőnyegszerű, máskor kép-
regényhangulatú, de mindenképp borzasztóan szórakoz-
tató képet ad nagyvárosi élményeiről. Egy róla készült 
New York-i filmben felmegy szállása, egy akárhány eme-

letes felhőkarcoló tetejére, és onnan festi a várost. Csorog 
a vászonról a festék. Az ábrázolás maga a tevékenység, 
a fentről lefolyó festékkel jelzett tértömegen nem Nadap 
idilli meséi, hanem rémek jelennek meg, mint a lépő tor-
nyok kerámiagólemjei. Benne, bennük a Zöld Rém, aki 
összeszedegeti a városi utcára hajolva a hangyaemberké-
ket. Talán ez is ő, a vándorfestő.

E terem emblematikus műve a Világszőnyeg (1986), 
melynek hatalmas változata (Nagy Nap, 2014–2015) 
nemrég a Várfok Galériában került bemutatásra. A kite-
rültség a keleti szőnyegek szerkezetét mutatja, benne a 
nyüzsgő emberiséggel. Ebben a teremben az idő is fel-
tűnik a körszerű, óraszerkezetekre emlékeztető Kilenc 
nap síkplasztikáin. Az Ujházi-narratívában az idő állan-
dó körforgásban van, de nem lineáris, hanem spirálisan 
emelkedő módon, hol visszatérve a (történelmi) múltba, 
hol előreugorva a jövőbe (Sötét nap, 2005–2008).

UJHÁZI Péter: Gy. úr, 
1994, mázzal festett 

samottos agyag, 
50×30×20 cm
Hunya Gábor 
gyűjteménye

Fotó: Berényi Zsuzsa
HUNGART © 2021
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Pataki Gábor

Szabadságkereső

A kiállítás címét adó (amúgy több évezredes) prob-
lémára, hogy vajon két dimenzió segítségével 
egyáltalán ábrázolható-e, érzékelhetővé tehető-e 

a harmadik, a művész nem adhat biztos választ. Csu-
pán reménykedhet, bízhat saját eszközeiben s a festé-
szetben való hitében. Két dologban viszont biztos lehet: 
műveinek etikai és gondolati megalapozottságában. Az 
első sietős pillantásra talán szenvtelennek, hűvösnek 
látszó művei közelebb lépve mozdulni, élni, működni 
kezdenek, megtelnek személyességgel. Tétjük lesz – 
egy ma már talán elcsépelt, de a magyar művészetel-
méletben egykor nagyobb szerepet játszó kifejezéssel 
élve – „megszólító erejük” (Hamvas). Ez a befogadói ha-
bitusra inkább érzelmi alapon ható, épp ezért nehezen 
analizálható, elsősorban csak körülírható jellegzetesség 
különbözteti meg Matzon műveit a geometrikus abszt-

rakt mai újhullámának többségétől, s teszi a klasszikus 
konstruktivizmus, valamint a 40-es évek bizonyos telje-
sítményei (például Lossonczy Tamás táblái vagy spár-
gaképei) örökösévé.

Örökösévé inkább, mintsem folytatójává, hiszen mi 
oka volna minket egy hamarosan eljövendő boldog, tö-
kéletes világ utópiájával kecsegtetni? Képeiben ott rejlik 
a remény, a lehetőség valami tisztábbra, jobbra, de elő-
dei tántoríthatatlan bizonyossága, hite a fegyelmezett, 
szabályozott Aranykorban a 20. század s korunk baljós 
évtizedei közepette tökéletesen elpárolgott. Sőt, inkább a 
kézbe simuló, faragott vetélők installációba szervezésé-
vel a múlt elvesző, valódi értékeinek vagy a telefonköny-
vek, áruházi katalógusok szétszabdalásával s szobrokba, 
reliefekbe rendezésével a közelmúlt ugyancsak vitatható 
termékeinek állít emléket.

Matzon Ákos
kiállítása

Műcsarnok,  
2021. X. 22. – XI. 28.
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A kiállítás első termét ugyan ezek a művek határozzák 
meg, de az igazi nóvum egy idén született műcsoport, 
a Tweed. A képek alapjául szolgáló nem teljesen szabá-
lyos hálózat fölött lendületes, a rácsszerkezet merevségét 
ellenpontozó organikus formák jelennek meg, a barnás 
alapra látszólag véletlenszerűen, valójában nagyon is ter-
vezetten különféle színű pöttyök fröcskölődnek. A hatás 
valóban szövetszerű, sűrű, bonyolult, alig racionalizálha-
tó, de a matéria elevenen lüktet, szédülésre csábít a befe-
jezhetetlennek tűnő univerzalitásba.

A következő termek aztán visszafogják kissé a látoga-
tók hedonista ambícióit. A rendkívül érzékeny, a műveket 
beszélni hagyó, de alapvetően a racionalitásra, a gyakran 
a jin-jang módján egymást kiegészítő műpárokra, magu-
kat fokozatosan gazdagító műcsoportbokrokra építő ren-
dezés, Rockenbauer Zoltán kurátori teljesítménye, első 
megközelítésben harmóniát, zártságot sugall. S ez így is 
van rendjén, hiszen Matzon maga is szívesen kísérletezik 
egy-egy probléma színbeli vagy térbeli kifordításával, 
tükröztetésével. Megtapasztalhatjuk, hogy mi változik, 
amikor ugyanaz a képi probléma feketére, fehérre vagy 
rőtvörösre hangolva (egyértelmű, hogy ez a három szín 
a főszereplő) jelenik meg művein, vagy ha a ferde zápor-
ként sorjázó fadarabok különböző irányokból hullanak 
alá. A variációk azonban többet jelentenek önmaguknál, 
azon túl, hogy összecsengéseket jelenítenek meg, ellenté-
teket ütköztetnek s oldanak fel, a szabad, de felelős játék 
lehetőségét hordozzák.

Bár az első két teremben kiállított művek egyik alapvető 
sajátossága a térrel, a dimenziókkal folytatott dialógus, a 
harmadik rész, ha lehet, még hangsúlyosabban fókuszál 
erre. Ezt rímelteti a kétoldalas Enfilade-sorozat is, mely 
most nem felfüggesztve, hanem posztamensre állítva rí-
melteti egymásra fehér-vörös-fekete formáit, reliefcsíkjait 
s a felületből kivágott lyukakon, „folytonossági hiányokon” 
keresztüláramló látványt. Másik gyakran alkalmazott, 
szinte egyéni védjegyként is működő eljárása, hogy a kép 

hátlapjából keskeny, szinte csak ecsetvonásnyi vastagsá-
gú ferde csíkokat vág ki, melyekre tükörszeleteket ragaszt.  
A résekből így a kívülről érkező fény tükröződik vissza, vo-
nalnyi mivolta okán egyrészt folyamatos mozgásra kész-
tetve a nézőt, másfelől új, valódi és pszeudotérrétegekkel 
gazdagítva, a szó szoros értelmében kibővítve a művet.

A tértágítás egy másik lehetősége a festmény és a la-
posrelief párosítása a képre applikált vékony falemezek 
segítségével. Talán ezek a műveik idézik vissza a legna-
gyobb megjelenítő erővel a nézőben a konstruktivizmus 
hősi periódusait – nem is annyira a kezdetek hevületét, 
mint inkább a 30-as, 40-es évek, az Abstraction-Créa-
tion és a Réalites Nouvelles józanabb, tárgyilagosabb 
játékosságát. A Térkereső-sorozat pedig mintegy szin-
tetizálja ezeket az eljárásokat. A hosszú, keskeny, feke-
te alapú képcsíkokon a már eleve több képsíkot sejtető 
horizontális rácshálózat előtt vékonyabb és vastagabb, a 
hangsúlyokkal és a képritmussal is játszó, ferdén lefelé 
tartó vonalak, cikcakkos vektorok rajzolnak ki síkokat, 
dimenziókat minduntalan átváltó, a képtérben szinte kö-
vethetetlenül bucskázó hálózatot, s ha még nem lettünk 
volna ezzel elbizonytalanítva, az alig-reliefek és a tükrös 
vágatok tovább bonyolítják a struktúrát. Az így létrejövő 
rendszer racionálisan talán csak a matematikai topológia 
titkaiban és trükkjeiben jártas szemlélő számára felfejthe-
tő, mi csupán a lehetséges tér- és dimenzióváltások vég-
telennek tűnő gazdagságát és titokzatosságát s az ebből 
adódó szabadságot érzékelhetjük.

Talán ez a fajta józan, a lehetőségeket mérlegelő, s 
egyfajta racionális transzcendenciával párosuló (nem 
véletlen, hogy Matzon hivatkozási alappontja, „origója” 
Teilhard de Chardin, a hitet és tudományt, evolúciót és 
teremtést összeegyeztetni igyekvő, francia jezsuita filozó-
fus) szabadságpotenciál lesz műveinek legkisebb közös 
többszöröse. Ez adhat számára reményt az alkotásra, an-
nak folytatására, nekünk pedig mindennek intellektusun-
kat s érzelmeinket egyaránt megmozgató átélésére.

MATZON Ákos:  
Tweed 1., 2021,  
akril, vászon,  
80×120 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa
A művész jóvoltából

 
MATZON Ákos:  

Térkereső 1., 2021,  
akril, vászon,  

40×150 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa
A művész jóvoltából

MATZON Ákos:  
Térkereső 4., 2014,  

akril, vászon, 
tükörrelief, 50×165 cm

Fotó: Berényi Zsuzsa
A művész jóvoltából
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Mészáros Flóra

Az elidegenítés 
tudatos gesztusa
In memoriam 
Hencze Tamás

Bodó Galéria,  
2021. X. 1–22.

A Bodó Galéria eddigi legnagyobb tárlatát ismerhe-
ti meg a közönség. A kiállítás a 2018-ban elhunyt 
Hencze Tamás utolsó nagy ciklusával a halála előtti 

majd három évtized munkái előtt tiszteleg több tucat mű 
felvonultatásával.

Unikális stílusjegyei és folytonossága révén egyben 
tartott, konzekvens életmű Henczéé, ennek ellenére az 
egyes korszakok és elvek közötti szigorú határvonalak 
pontosan érzékelhetőek, ahogy az is, hogy munkássága 
egyfajta esszenciális jelleggel bír. Nem a korábban ki-
alakított képalkotás, motívumrendszer variálása, hanem 
azok tudatos, feszes újragondolása, összegzése érzé-
kelhető munkáin. A 2000 után született, két utolsó széria 
képei tényleg nem ismétlések, hanem összegző hatásúak, 
többségük olyan drámai, érzékletes mű, amelyet átjár az 
alkotó kétséget kizáró magabiztossága, didaktikusság nél-
küli, nagyvonalú festésmódja is. Hencze ez idő tájt készült 
legerőteljesebb művei minden bizonnyal vörös-fekete  
alapú vásznai, ahol a kompozíciók perfekcionista felfogá-
sa, szabályszerűsége feloldódik a színek érzékisége, a jól 
kezelt monumentalitás révén. 

Hencze kortársaihoz képest teljesen másfajta non-
figurációt reprezentál, művei folyamatosan ötvözik azt a 
fajta kettősséget a befogadóban, amely a kiállítás során 
is dominál; a néző úgy tapasztalja meg a hatalmas vász-
nak ritmikusságát, vibrálását, élményszerűségét, hogy 
közben a technika, a hideg ipari színek alkalmazása,  

a vásznak grafikai jellege és a nonobjektivitás kizáróla-
gossága révén elidegenítésre kényszerül, távolságban 
marad. Alkotómódszerének és a művei által teremtett 
hatásnak a megértéséhez az érzékletes példa talán a 
közismert Bertolt Brecht-féle elidegenítő effektus lehet. 
A német író a múlt század színházát átformáló módszere 
szerint a színész nem a beleélő játékra építkezik, hanem 
elutasítja a megszokott gesztust, a közönséghez fordul, 
kiszól, szinte kilép a darab személyes légköréből, sőt a 
valóságot imitáló „látszatatmoszférából” is. Az eltérő 
dramaturgia és színpadi eszközhasználat révén az effek-
tus célja, hogy folyamatosan rádöbbentse a közönséget 
arra, hogy az a rea litás, amelyet a színházi körülmények 
között megél, nem a valóság leképezése, helyette egy, 
csak ott létező realitás ölt testet. A néző ebben az eset-
ben szemlélővé válik, nem beleéli magát a műbe, hanem 
gondolkodásának, aktivitásának receptorai ébrednek 
fel, analizál, és akár szellemi vagy érzelmi katarzist él-
het meg a végén. 

Hencze életművében és különösen a Bodó Galéria 
kiállításán bemutatott ciklusok révén észlelhető, hogy 
vizuális nyelven teremtette meg − minden színházi, iro-
dalmi stb. hatástól független – saját elidegenítő effektu-
sát. Ez a bátor vállalás, vagyis a befogadót alapvetően 
távolsággal kezelő, őt további elidegenítéssel felruházó 
hozzáállás különbözteti meg Henczét a kortársaktól, és 
adja meg a „kézjegyének” alapjait. Ennek hangsúlyozása 

HENCZE Tamás: 
Tűz-kép I. (sárga, kék, 
narancs), 1972–73, 
akril, vászon, korom, 
60×60 cm
Fotó: Mester Tibor
HUNGART © 2021
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fontos lenne a jövőben is. Éppen ezért üdvözlendő a kiál-
lítás, ugyanakkor ezért lett volna célszerűbb a tárlat so-
rán kevesebb műre fókuszálni, hiszen a vásznak egymás 
fölé-alá helyezése – a pillérek maximális kihasználtsága 
miatt és a szellősség hiányában – azok monumentalitása, 
önálló realitása és erőteljes megfogalmazása kevésbé jut 
érvényre. 

Hencze tehát nem az 1960-as és 1970-es évek meg-
szokott nonfiguratív útjait járja körbe és írja újra; alkotá-
sainál nincs meg a beleélés csodája, nincs meg az elvo-
natkoztatás tárgyának megtalálásához vezető út, nincs 
érzelmi alapú gesztusfestészet, nincs metafizikus abszt-
rakció. De nincs formai szempontok alapján vizsgált 
geometrikusság vagy konstruálás sem. Hajdu Istvánnak 
adott 1993-as interjújában kifejti, hogy „az inspiráció 
materiális […], maga a cselekedet, az anyag mozgatása” 
érdeki. Ez tükröződik későbbi vásznain. Hencze hagyja, 
hogy a festék általa keljen életre, csurogjon, fröccsen-
jen (itt is precizitásra, tudatos „ecsetvezetésre” töreke-
dett). Vagyis a festék által teremtett felület hatása és 
önmagában való létezése, realitása érdekli. A brechti 
színházhoz hasonlatosan egy „itt és most” élő, megszo-
kott realitásából kiszakított, független közegben mozog 
a befogadó. 

1930-ban az Art Concret csoport Theo van Doesburg 
alapján fogalmazza meg a konkrét művészet elveit folyó-
iratában, majd ötéves működése során az Abstrac tion-
Création csoport vizsgálja részletesebben azt a fajta mű-
vészetet, melyet pusztán a műalkotás konkrét dilemmája, 
a színek és formák önmagában való léte foglalkoztat.  
A csoport egyik utódjaként számon tartott, 1936-tól a mai 
napig aktív, New York-i csoport, az American Abstract Ar-
tists pedig a konkrét művészetnek azt a speciális vonalát 
viszi tovább, amely megfeleltethető a Hencze által vallott 
szellemiségnek. A kör tagjai a tárgy nélküli geometrikus 
absztrakció hívei, de nem a formarendek vizualitása köti 
le az érdeklődésüket, hanem elmondásuk szerint a való-
ság anyagi egzisztenciája és a művészet anekdotikus jelle-
gének eltörlése. A konkrét művészet e festészetcentrikus, 
„l’art pour l’art” útján értelmezhetőek Hencze képei is. 

A henczei elidegenítés fontos eleme, hogy a nézőt végig 
ebben az „objektív, elidegenített szerepkörben tartja”, a 
technika és a tartalom révén a befogadó valóban az anyag 
hatására fókuszál. Bár alkotásainak − elmondása szerint 
− inspirációja nem szellemi alapú, ugyanakkor művei a 
nézőt végeredményben olyan pozícióba helyezik, amely-
nek révén intellektuálisabb módon fogja megközelíteni, 
értelmezni a képeit.

HENCZE Tamás: Vörös 
diptichon, 2002, olaj, 
vászon, 200×160 cm

Fotó: Mester Tibor
HUNGART © 2021
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Albert Katalin és 
Ganczaugh Miklós 
emlékkiállítása 

Sinkó István

Búcsú és megérkezés

A Vízivárosi Galéria Sulyok Miklós kurátori munká-
ja nyomán szép búcsút vett a nemrégiben elhunyt 
művészházaspártól, Albert Katalintól és Gancza-

ugh Miklóstól. Katalin 2018-ban, férje, Miklós 2020-ban 
távozott közülünk, s e tárlat kettejük önálló és közös 
műveiből adott most keresztmetszetszerű áttekintést. 
E búcsúzás fájdalmas mellékszála volt, hogy a kiállítás 
megnyitása után nem sokkal hunyt el a galéria vezetője, 
a kiváló festőművész, a házaspár barátja, Olescher Ta-
más is.

A tárlatot azonban nem a halál érzete, az eltávozás, 
inkább a megérkezés, a felfedezés csodája lengi körül. 
Albert Katalin különleges, nagy alázattal létrehozott 
képkeretei, paszpartujai és Ganczaugh finom ceruza-, 
színes ceruza- és temperamunkái a nézőt a meglepetés, 
a rácsodálkozás érzésével töltik el. Albert Katalin amatőr 
volt, és egyben felfedező, újraalkotó, hiszen a kép belső 
keretezése – a papírkeret műfaja – nem igen volt isme-
rős idehaza. Albert végtelen türelemmel és nagy szakmai 
felkészültséggel, megannyi ötlettel keretezte a kis méretű 
rajzokat, grafikákat, esetleg festményeket. Használt kol-
lázstechnikát, textilanyagokat, különböző minőségű pa-
pírokat. Ezek a keretek gyakran új fényt adtak a bennük 
elhelyezett műveknek, értelmezték – néha átértelmez-
ték – a munkákat. Nem véletlen, hogy a házaspár közeli 
barátja, Vörösváry Ákos gyakran saját gyűjteményéből 
adott át kereteznivalót Albert Katalinnak. Mindketten ala-
pító tagjai is voltak az Első Magyar Látványtárnak, s így 
számos művük került a gyűjteménybe.

Albert Katalin előszeretettel igazodott az általa pasz-
partuzott munkák szellemiségéhez. Az Alapítvány egy-
házi jellegű képanyagának keretezésénél továbbvitte 
a vallásos témát a népi művészet, a templomi ereklyék 
hatását is beemelve munkáiba.

Ganczaugh Miklósnak e kiállításán – lévén, az Ars 
Sacra fesztivál keretében nyílt a tárlat – elsősorban val-
lási témájú műveit láthatjuk. Most nincsenek jelen remek 
világi kompozíciói, izgalmasan bonyolult, Balaton-felvi-
déki tájrajzai. Különös áttételekkel jelenít meg tájat és 
szentet, embert és emberfelettit – groteszk, jelszerű 
módon, de nem feledve a jelenvaló és a spirituális „való” 
számára oly fontos egységét. Emberábrázolásai – mint 
Sturcz János megnyitójában kiemelte – „esendő, kísér-
teteikkel, kétségeikkel, vétkeikkel küszködő, hús-vér 

Vízivárosi Galéria,  
2021. IX. 9–28.

ALBERT Katalin: Passe-P Art, é. n., 
vegyes technika, 38,3×27,3 cm

Fotó: Berényi Zsuzsa
HUNGART © 2021

Kiállítási enteriőr
Fotó: Berényi Zsuzsa
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emberek. Az alázat és a művészet, valamint az egymás 
iránti teljes odaadásuk, önalávetésük nem önmegalázás-
hoz, hanem felemelkedéshez vezetett.”

A Földanya, a biológiai és szakrális világábrázolások, 
a mandalaszerű vagy épp a középkori „képírás” által 
létrehozott szimbólumok újraértelmezése mind-mind az 
emelkedettség és a földközeliség kettőségét mutatják 
művészetében. Alázat és tartás – ez jellemezte Gancza-
ugh Miklós alkotói hitvallását. A kiállítás fájdalmasan 
szép miniatűr darabjai a szeretett feleség emlékére ké-
szült rajzsorozat, melyben a már beteg alkotó a hiányt és 
az emléket idézi.

Albert Katalint és Ganczaugh Miklóst haláluk után 
néhány évvel az újrafelfedezés örömével köszönthetjük. 
Szürreális ez az állapot, mint Ganczaugh szürreálisra is 
utaló művei vagy Albert szürrealisztikus paszpartujai, 
ám az, hogy újra – vagy inkább folyamatosan – jelen 
vannak a magyar képzőművészeti életben, és a halá-
lukkal lezárult életműveket a minőség és szellemiség 
frissen tartja, fontos és felemelő. Erről egyik utolsó in-
terjújában Ganczaugh Mohi Sándornak így vall: „Mind-
annyian kereső emberek vagyunk. Bizonyos dolgokat 
sikerül az embernek megfogalmaznia a maga számára, 
és kitartania annak igazságában. Egy művészembernek, 
ha nem is vallásos, akkor is elég komoly lelki életet kell 
élnie, mert ez hozzátartozik a hivatásához, eszköz a 
mesterségéhez.”

Az Albert–Ganczaugh-házaspár sokrétű, különleges 
hangvételű munkássága a Vízivárosi Galéria emlékkiál-
lítása segítségével újjáéledt. Nemcsak a szakrális, de az 
egyetemes világkép hordozóiként kerülnek a helyükre. 
Megérkeztek.

GANCZAUGH Miklós:  
Három az Egyben (Anima Animus Spiritus), 2017

Fotó: Szabó Miklós
HUNGART © 2021

Kiállítási enteriőr
Fotó: Berényi Zsuzsa
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Bukta Norbert 
kiállítása

Képiró Ágnes

Szférák találkozása

Bukta Norbert 2019-ben elnyerte a Szolnoki Kép-
zőművészeti Társaság Történet című kiállításának 
Damjanich János Múzeum-díját, mely egyéni tárlat 

megrendezésének lehetőségét biztosította a Szolnoki Ga-
léria impozáns tereiben. A Ti adjatok nekik enni – Snell 
György püspök („Gyuri atya”) emlékére című kiállítás az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcso-
lódva az egyház és a művészet kapcsolatára, jelenére és 
jövőjére fókuszál, arra az egységre összpontosít, mely az 
emberi létünkből fakadóan – Ferenc pápa szavaival élve 
– „az egyetemes testvériséget” jeleníti meg.

Bukta Norbert 2018-ban installációt állított ki a Viga-
dóban, majd 2019-ben, 50. születésnapjára két részből 
álló, átfogó kiállítást rendezett a Szent István Bazilikában, 
amelynek több mint egy évtizeden át művészeti vezetője 
volt. E két korábban megrendezett, nagyszabású kiállí-
tás anyaga jelent meg idén a Szolnoki Galéria tereibe át-
írva. Sűrű szövésű, lendületesen expresszív festményei, 
valamint fotográfiai és plasztikai jellegű, meditatívabb 
munkái, illetve az ezekből kiinduló, végtelenül mély és 
nyugodt freskói az ornamentikus és az architekturális 
elemekben gazdag, Baumhorn Lipót által 1898-ban ter-
vezett, ma kiállítóhelyként funkcionáló zsinagóga épüle-
téhez illeszkedve, a tér adottságait és lehetőségeit maxi-
málisan tiszteletben tartva generál új, teljes és vizuálisan 
kiegyensúlyozott térélményt. 

A tárlat az egy légterű, kétszintes galériát úgy teszi há-
romosztatúvá, hogy annak minden része egymással fizi-
kai és szellemi kapcsolódási pontokat alakít ki, s így az 
egységet jeleníti meg. A kialakított tér érzékletesen repre-
zentálja azt a két irányvonalat, amelyek alapján a művész 
munkássága is két részre osztható, Bukta Norbert ugyanis 
egyrészt murális, zömmel szakrális munkákat készít, más-
részt műtermében is aktívan alkot. A kiállítás az égi-földi 
relációra fókuszál, melyet metaforikusan a földszint kö-
zepéről mintegy tizenkét méter magasra emelkedő ins-
talláció köt össze, melyben megjelennek az eucharisztia 
ábrázolásainak hagyományos attribútumai. A földszinti és 
emeleti falakon lévő anyagok pedig összefogják az égi és 
a földi kapcsolatokat. Az alsó szinten a festészeti munkák 
a belső tapasztalás szintjére utalnak: az akril- és akvarell-
portrék, az egészalakos szénkompozíciók a szemlélődő, 
vizsgálódó embert fejezik ki. A földszint elvont figuráinak 
alapját egy olyan pedagógiai koncepció generálta, mely-
nek elemei tizenöt éve készülnek a Bukta Norbert által 
Magyarszecsődön vezetett képzőművészeti táborban.  
A portrék és az egészalakos képek nem egy személy, ha-
nem egy közös gondolkodás eredményének kézjegyeit 

Szolnoki Galéria,  
2021. X. 9-ig

Részlet az installációból.  
Az aranyozott bronz kézfej KOTORMÁN Norbert 

alkotása és a Szent István Bazilika tulajdona
Fotó: Simon Ferenc
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viselik, ezt a törekvést erősítik a festmények sávjainak 
mechanikus keverései. E kollektív matéria- és gondolat-
játék „álarcúsága” mögött ugyanúgy a jelenlét és a nyom-
hagyás gondolata bújik meg, mint az emeletre installált 
vizuális gyűjtőmunka sorozatainak esetében. A művészt 
nap mint nap körülvevő jelenségek és az utazásai során 
szerzett impressziók, tapasztalatok továbbgondolásra 
késztetik, direkt és indirekt módon is olyan vizuális prob-
lémák megoldásaihoz vezetik el, melyek kapcsolódnak 
a képzőművészet hagyományos anyagaihoz is: így lesz a 
fény születésének sorozataiból a végtelen és az emberi 
tér kapcsolatára utaló, falról átültetett, táblaképként is 
funkcionáló freskó vagy a Szent István Bazilika középkori 
apostolfej-domborműveinek hátoldalaiból régmúlt idők 
névtelen mestereinek 21. századi lenyomata. Bukta Nor-
bert legújabb sorozatának ötlete akkor született, mikor 
rátalált a bazilika főbejáratán az apostolok kapuját ábrá-
zoló tondósorozat gipszpozitívjaira. E sorozat hátoldalán 
a mélyedések – melyeket könnyítés céljából szedtek ki a 
gipszöntőmesterek – megörökítették készítőik kézmoz-
dulatait, és nem tudatosan fejformákat alkottak. Bukta 
Norbert előbb egy fotósorozatot készített róluk, majd 
üvegtondók formájában, nemes anyagba átírva alkotott új 
jelentésű tárgyakat.

A felső szint fotói, plasztikái és freskói az emberen kí-
vüli térre helyezik a hangsúlyt: arra a szférára, mely min-
ket „vesz észre”: a zarándokutak köveire és az azokban 
felfedezett, talált arcokra, a különböző napszakok sej-
telmes fény-árnyék jelenségeire, de olyan konkrét korle-
nyomatoknak is részesei lehetünk, mint a csömöri úrnapi 
körmenetek virágszőnyegei, a jeruzsálemi szaggatott, de-
kollázsként is értelmezhető Krisztus- és feszületplaká-
tok nyomasztó emlékképei vagy a Szent István Bazilika 

BUKTA Norbert: A tizenkettő, 2021,  
üvegtondó-sorozat, átmérő: 50 cm 
Fotó: Simon Ferenc

BUKTA Norbert, BENYOVSZKY-SZŰCS Domonkos, 
GANTNER Dániel: V. Sz. statikus portréja, Tábori 

portrék-sorozat, akrilspray, 200×100 cm, 2 db
Fotó: Simon Ferenc

A művészek jóvoltából
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tizenkét apostolt ábrázoló domborműveinek hátoldalai-
ból készített üveg nyersöntvények sora, melyek egyszer-
re fejezik ki a néhai névtelen mesterek kezeinek nyomát 
és magát az embert. Az ablakok színes fóliái az összetett 
fényszínre, a fehérre utalnak. Egy aranyszínű kéz utal az 
isteni jelenlétre, mely Kotormán Norbert szobrászművész 
munkája. Ezek a színes fények összeadódásukban (is) 
jelzik az eucharisztia lényegét: ugyanis az átváltozásnak 
bennünk kell megvalósulnia.

E találkozások, melyek a kiállítótérben égi és földi lét-
terek érintkezésével vizualizálódnak, megállásra, gondol-
kodásra késztetnek. Egyaránt jelzik az emberi értékek 

és szükségletek találkozását, valamint az összefogás és 
a közösségi lét fontosságát. Erre utal a kiállítás címadó 
üzenete – Ti adjatok nekik enni! – mely a Szent István Ba-
zilika idén elhunyt püspökének, Snell György atyának volt 
a jelmondata, utalva arra, hogy talán most van az emberi-
ségnek utolsó alkalma az összefogásra. Különösen fontos 
kérdés fragmentált korunkban e problémakörről beszélni 
és a közösség megtartó, továbbépítő erejére fókuszálni.  
A korban, mely az elmúlt évek digitalizációjától terhes, 
túl izolált mindennapjaiban egy világjárvány révén is nyo-
matékosította az egymásra figyelés szükségességét és föl-
di létünk humánus értékeinek relevanciáját.

Kiállítási enteriőr, 
középen az 
eucharisztiát 
megjelenítő 
installáció az úrnapi 
virágszőnyeggel
Fotó: Simon Ferenc
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Csáki Róbert 
kiállítása

Sinkó István

Cythera szigetén

Utazásra invitál a Makláry Fine Arts Galéria Csá-
ki Róbert kiállításán. Kalandos útra az időben, a 
festészet tájain, korszakain át az emlékezés, a vá-

gyak, a sóhajok és rebbenések tájaira. 
Csáki Róbert festményein – korábbi portréin és újabb 

tájképein – a múlt és jelen találkozik. A festészeti felfogá-
sok klasszikus formái, színhangjai egy kortárs alkotó ke-

zében válnak izgalmas egységgé. Nosztalgikus és egyben 
ironikus képein korábban szörnyek, elmosódott arcok, 
különös, Claude Lorraint idéző tájak nyomait ismerhette 
fel a néző. A régebbiekből a mostani kiállításon egy Ve-
lazquez-parafrázist és néhány elmosódott, ám titokza-
tosan késő barokkos portrét láthatunk (Eltűnő arcképek 
I–II., Tükör). E kis méretű festményei előképei között a 
barokk portrét, annak szimbolikus-titokzatos variációit, 
így Odilon Redon képét (Csend, 1911) és Bacon mindent 
feloldó átfestéseit egyaránt felfedezhetjük. Portréinak 
groteszksége megidézi egykorvolt homonkuluszainak, 
szörnyecskéinek bizarrságát. Elfolyó arcuk szomorúság-
gal és félelemmel is teli, mégis szerethető emberi arcok.  
A barokk portréfestészet hagyományainak megfelelő mo-
nokróm hátterek kiemelik a különös személyiségjegyeket.

A portrék mellett  ezen a kiállításon azonban a tájképek 
a számosabbak. Sajátos, csíkszerű formátumtól a hatal-
mas méretekig sokféle megjelenési formáját találjuk meg 
ennek a témának. A képek első benyomásra is az időuta-
zás érzetét keltik. Mintha Watteau és Turner kézen fog-
va látogattak volna Csáki műtermébe tanácsokat adni. 
Látjuk a selymesen puha felületeket, az aranybarnák és 
nedvzöldek izgalmas keveredését, a finom rózsaszíneket 
váratlanul egy-egy fekete folt merész beavatkozásával.  
A Lampionok, a Pirkadat és főleg a Kirándulók a rokokót 
idézik egy barnás tükrön keresztül. Egy kortárs raszter a 
hagyomány felületén. 

Ám Csáki bátran áthelyezi ezt a klasszicizáló, párás, 
ködös festészetet a Híd alatt vagy az Olvadás című, nagy 
méretű vásznakon kortárs városi helyszínek felidézésé-
re. Állványok, kövek, betonkonstrukciók, mégis mintha 
az idő és helyszín egybefolyt volna. Lágy, selymes fes-
tészet Csáki Róberté, de nem andalító, inkább izgató, 
szenzibilis képek készülnek keze alól. A kortárs átírás 
Glenn Brownnál pengeéles festészetet, Kárpáti Tamás-
nál rembrandti, aranyló atmoszférát teremtett. Csáki a 
maga útját járva azzal próbálkozik, miként lehetne öt-
vözni egy világokon kívüli, a festészet esszenciális voltát 
használó képi irányt a kortárs gondolat és a hagyomány 
találkozásával. A Makláry Fine Arts galériában bemuta-
tott, zömével az elmúlt két évben készült tájképeken ez a 
törekvés, a rokokó absztrakció teljességében van jelen. 

Kálmán Makláry Fine Arts,  
2021. X. 25. – XI. 26.

CSÁKI Róbert: Kert, 2018–2020, 
 olaj, vászon, 195×135 cm

A művész és a Kálmán Makláry Fine Arts jóvoltából
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Zvolszky Zita 
kiállítása

Cs. Tóth János

Maszkabál

Zvolszky Zita a lehető legegyszerűbb eszközkész-
lettel dolgozik és bocsátja útra lírai és meditatív 
képmezőit. Nem grandiózus méretű alkotásokban 

fejti ki mondandóját, kompozícióinak hangolása embe-
ri léptékű. A vonalak tekeregnek, szabadon mozognak 
képein, bár mindig van egy fix pont, ahol a dramaturgiai 
történések zajlanak. Valójában a szemünk egy pillanatra 
sem áll meg, keresi, kutatja az üzenetet az izgalmas kép-
felületen. A dinamikusan megrajzolt vonalak zsigeri mó-
don hatnak érzékelésünkre, észrevétlenül követni kezd-
jük mozgásukat. Épp ez a célja a kiállítónak: mozgásba 
lendíteni a gondolatokat. Vonalstruktúra-rendszerében 
szabadon bolyonghat a néző.

Narratívákat, történeteket következtethetünk ki munkái-
ból. Mindig a látható tények mögötti valóság érdekli az 
empátia, a humanizmus értékei alapján. Magától értető-
dik tehát, hogy elsősorban figurális kompozíciókat hoz 
létre. Az emberi test azonban elemeire hullik, csontig 
lemeztelenedik a képein, mintha bomlana, szétporlad-
na néhány percen belül. Azért a mulandóság mellett a 
legapróbb részletekben is ott a véráram, melyet egyér-
telműsít a vörös szín alkalmazásával. A mostani tár-
lat, melynek címe Művészet a korona idején, betekin-
tést enged sajátos műhelymunkájába és abba is, hogy 
milyen őszintén élte meg a járvány miatti bezártságot.  
A művek emlékezetképpé válnak a keze nyomán, erede-

IF Jazz Cafe,  
2021. X. 13. – XI. 11.

Csáki törekvése – a kortárs szcénában maradni, ugyan-
akkor megőrizni a számára oly fontos elődök munkássá-
gának tanulságait – komoly kihívás. Az Ébredés misztikus 
monumentalitása egy új szimbolizmust is beemel a képi 
világába, a fent említett Olvadás pedig az újrealistákkal 
kerül távoli kapcsolatba. Más képeken, mint a Hőség II., 
a Turnertől Monet-ig tartó festészettörténeti út egyetlen 
képbe sűrített eseménysorát idézi meg a művész. 

Csáki Róbert Cythera szigetére érkezett debussys 
finoms ággal, érzékenységgel, zeneiséggel, oldott festői-
séggel átitatott képeivel. Az ott sétáló társaság jól érez-
heti magát, mert védett, békés, éteri világba csöppent. 
Csáki nem nosztalgikus, nem múltba révedő, de békés 
és bensőséges világot alkotott meg a mindenkori Cy thera 
mindenkori közönsége számára.

CSÁKI Róbert: Kis fény, 2021, 
olaj, vászon, 180×160 cm

A művész és a Kálmán Makláry 
Fine Arts jóvoltából
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tük azonban az alkotó titka marad. Miközben időtlensé-
get sugallnak képei, épp az idő nyomai kerülnek ábrázo-
lásra a pandémia alatti témákról.

Zvolszky Zita esetében helyénvaló a szlogen – „Már 
kicsi gyermekkorában is…” –, hiszen első osztályos ne-
bulóként olyan kalligrafikus formákat rajzolt az írásfü-
zetébe, hogy a tanító néni elámult. Ekkor már eldőlt a 
sorsa, rajzi kreativitása vitte magával a művészi létig. 
Pécsen művészeti középiskolát végezett, akkor még öt-
vös akart lenni, majd a Képzőművészeti Főiskolán a sok-
szorosított grafikai szakon kapott diplomát. A kiállítások 
sora 1979-től indult számára mind egyéni, mind csopor-
tos keretben. Láthatták munkáit a németországi Aachen-
től számos hazai szintér mellett az ausztráliai Sydneyben 
is. Közgyűjtemények és magángyűjtők is őrzik műveit, 
köztük például a jeruzsálemi Yad Vashem Múzeum. 

Javarészt a Covid adott tehát muníciót Zvolszky Zi-
tának a mostani sorozathoz. A kimért nyugalom világa 
helyett a félelem vezette gondolatait, illúziók helyett a 
valóság volt jelen mindennapjaiban. Kirajzolta, kifestette 
magából a szorongást, és egyben dokumentumokat ha-
gyott ezekkel a művekkel az utókornak. Alkotásai nem-
csak a művész személyes naplójaként értelmezhetők, 
hanem mementók is. Egy kicsit azért kikacsint a nézőre, 
leleplezi, már-már ironizálja a feszengő nyugtalanságot, 
egyfajta fanyar humor minden képén ott bujkál, miköz-
ben a személyes emlékezetet közösségivé emeli. Finom 
rezdülések hosszú láncolata, tágas összefüggések rend-
szere találkozik alkotásain. A tévelygés, belevetettség 
együtt van jelen az érzékiséggel. Az áradó vonalhálók 
és motívumok birodalma találkozik mesterkéltség nélkül 
képein. 

A közelmúlt eseményeinek ábrázolásában természete-
sen tetten érhető a kiszolgáltatottság, az ember kicsiny-
ségének, kultúrákon kívüli esendőségének láttatása.  
A képek erős fény-árnyék kontrasztja elsősorban a 
szénrajzokon figyelhető meg (Szieszta, Anyám, Pop-
per Péter vagy a tussal készült Önarckép című grafika).  
A színes pasztellképeken elszántabb, talán még szemé-
lyesebb az alámerülés a járvány hozta félelmek világába. 
A Dunakavicsok című sorozat művein, illetve az És vá-
lasztottunk magunknak csillagot című opuszon a férfi és 
nő alakja kerül megörökítésre, már amennyire a csont-
kollekciókban megjelenhetnek a nemi szerepek küllemi 
mutatói. A vonalkígyókból, áthatásokból előbukkanó 
és felismerhető testek erotikus töltete mindenesetre ezt 
láttatja. A Valentin nap című kompozíciója egy groteszk 
fintor, az egyik maszkos figura, nyilván a férfi, virágot 
ad a száját, orrát eltakaró hölgynek, miközben a testek 
akrobatikus pózba tekerednek. Máshol parafrázisok-
kal terelte el figyelmét a pandémiáról. Így alkotta meg 
Rembrandt éjszakai boncolást ábrázoló művének hatá-
sára a Sült pulykacomb utóélete című képét, és így van 
jelen a kiállításon Salvador Dalí bajsza az Afrikai harcsa 
pikáns mártásban elnevezésű alkotáson. Egy egész so-
rozatot szentelt a gasztronómiának. Csupa játékosság, 
humor minden grafika, amelyeken a konyha és a kukta 
bizarr alakja jelenik meg hol egyiptomi szarkofágok, hol 
az elegáns francia szakácsművészet figuráinak képében 
(Fabergé lágytojás, Monsieur Dubarry).

Zvolszky Zitának belső feszültségeit, frusztrációit ki 
kellett bontania magából – nem csupán a maga, hanem 
mindnyájunk okulására. Az, hogy kerek évfordulót is ün-
nepelhet, csak ráadás ebben a különös világban.

ZVOLSZKY Zita:  
Dunakavicsok I.,  

2021, pasztell,  
21×30 cm

A művész jóvoltából 

ZVOLSZKY Zita:  
Dunakavicsok II.,  

2021, pasztell,  
30×20 cm 

A művész jóvoltából 
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Garami Gréta

A Magyar Festészet Napja 2002-ben indult el Buda-
pesten egy tucatnyi festőművész kezdeményezésé-
re. Az alulról szerveződő esemény az évek során 

olyan népszerűségre tett szert, annyi vidéki város mú-
zeuma és galériája csatlakozott hozzá, hogy hamarosan 
országos méretűre nőtte ki magát, majd túllépve a hatá-
rokon, a teljes magyarlakta régió festészetének ünnepé-
vé vált. Pár napos programból két hónapig tartó, éven-
te megrendezett fesztivállá alakult, és a festőművészek 
önmenedzseléseként induló, önkanonizációs tevékeny-
ségből mára egyedülálló támogatói projektté vált, amely 
az élő magyar festőművészeket összegyűjtve egyetlen 
monstre kiállításban mutatja be a hazai festőművészet 
mindenkori aktuális keresztmetszetét, áttekintést adva 
a kortárs magyar festészet helyzetéről, irányvonalairól 
és törekvéseiről. Az egész óriásprojekt célja lényegében 
az, hogy jelezze a művészeti szcéna és a közönség felé, 
hogy a festészet nem tűnt el az új kortárs műfajok térhó-
dításának következtében, hanem tradicionalitása révén a 
progresszív műfajok dominanciájának ellenére is fontos 
értékeket közvetít a társadalom számára. 

Mivel a művészettörténetben a táblaképfestészet mű-
faja tulajdonképpen az ikonfestészettel születik meg, a 
MFN időpontját is ehhez kapcsolták az alapítók, így lett 
a Magyar Festészet Napja Szent Lukács, a hagyomány 
szerint az első ikonfestő napján, október 18-án, és októ-
ber-november a kiállítások, események időszaka. A MFN 
sajátossága, hogy kifejezetten a festőművész szakma 
szervezi, a projekt tehát a magyar festészettel együtt a 
szakma szeretetéről, a szakmai összetartásról is szól.

A projekt központi kiállítása az Élő magyar festészet 
című tárlat, melyet 2021-ben a szolnoki Zsinagóga-Ga-
lériában és az Agóra kiállítóterében rendeztek meg. En-
nek a nagy léptékű kiállításnak – amelyen mintegy kétszáz 
művész munkája látható egyszerre – az a célja, hogy a tel-
jes magyar festészeti szcéna számára közös megjelenési 
lehetőséget nyújtson, és bemutassa a jelenlegi festészeti 
irányzatok sokszínűségét. Vállaltan szalon- és szemlejel-
legű, demokratikusan helyet biztosítva az akár egymás-
nak ellentmondó művészetfelfogásoknak is. A művészek 
önmagukat képviselik, munkáikat maguk választják ki, 
ugyanakkor három festőművész-kurátor válogatja be az 
alkotókat és dönti el, hogy milyen képet szeretne bemu-

tatni az adott évben. A kiállítás lényegi koncepciója, tema-
tikája azonban mindvégig maga a festőművészeti kvalitás, 
annak demonstratív felmutatása és képviselete a kortárs 
képzőművészeti színtéren. 

A kiállítás a művészek életkora szerint oszlik három 
egységre. A Fiatalok című (kurátor: Horváth Dániel) a 

A Magyar Festészet 
Napja 2021

Évtizedes 
dinamizmusok

Szolnoki Galéria és  
Aba-Novák Agóra Galéria, Szolnok, 
2021. X. 18. – XI. 12.

LÓRÁNT János 
Demeter: Közeledők, 
2021, olaj, vászon, 
120×90 cm
HUNGART © 2021
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negyvenedik életévüket még be nem töltött festőművé-
szek számára ad lehetőséget, hogy egy különálló, csak az 
ő munkáikat felvonultató csoportos show-val mutatkoz-
zanak be. A beválogatás egyfajta kollegiális beemelést, 
befogadást is jelent a szakmába: egy olyan szakmai elis-
merést, amelynek az a célja, hogy megadja a kezdő lökést 

a fiatal művésznek. Az idei kiállítás legerősebb trendje – 
ami nem új, de bizonyára a Covid-évnek is köszönhető, és 
átvenni látszik az absztrakt festészet helyét különösen az 
utóbbi években diplomázott generációban – a posztinter-
net art, amelynek legfeltűnőbb jelensége a monitorhibák, 
a számítógépes glitchek motívumként való megfestése 
(például Boruzs Ádám, Kármán Dániel, Szabó Kristóf – 
Kristoflab). Emellett tartósan jelen van a figuratív vonal 
(például Czene Márta, Jagicza Patrícia, Szabó Franciska, 
Tayler Patrick). A 2020-2021-es évek társadalmi jelen-
ségeire a kiállításban Gulyás Andrea Megszorító intézke-
dések című munkája reflektál leginkább satuba szorított, 
összetekercselt festményre emlékeztető, összenyomott 
cipőt ábrázoló munkájával. Külön világot teremtenek a 
kiállításban a térbe kilépő festészet képviselői (például 
Üveges Mónika, Radvánszky Levente, Szőke Gáspár).

A Középgeneráció tárlata (kurátor: Gaál József) az ak-
tív magyar festők egy-egy munkáját állítja ki. Az alkotások 
számában és jelentőségét tekintve is ez reprezentálja az 
aktuális festészeti trendek és a beérett egyéni utak leg-
szélesebb skáláját. A negyvenes éveikben járó, leginkább 
a figurális vonalat képviselő művészektől (például Csáki 
Róbert, Bács Emese, Verebics Kati, Szabó Ábel, Horváth 
Roland, iski Kocsis Tibor, Posta Máté, Takáts Márton) a 
grafikai indíttatású alkotókon keresztül (például Olajos 

PINTÉR Gábor:  
Cím nélkül, olaj, 

vászon, 50×40 cm
HUNGART © 2021

BIKÁCSI Daniela: 
Hely, 2016–2018, 

vászon, tojástempera, 
110×114 cm

HUNGART © 2021
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György, Nádas Alexandra, Kótay Tamás) az ötvenes- 
hatvanas generáció gesztuális és fakturális hatásokkal 
alkotó művészeiig (például Baksai József, Kósa János,  
F. Balogh Erzsébet, Varga Patricia Minerva).

A Doyenek című tárlat (kurátor: Verebes György) 
azoknak a hetven év feletti, a festőtársadalomban nagy-
ra becsült művészeknek a munkáit állítja ki, akiket élő 
klasszikusként tart számon a festőművész szakma, és 
akiknek a tevékenységét, munkásságát példaadónak, 
iskolateremtőnek tartja. Természetesen itt sok esetben 
szinte lezárt, karakteres életművekkel találkozunk, és 
számos olyan művésszel, aki már hátrébb lépett a mű-
vészeti szcénától, de jó páran akadnak a kiállításon, 
akik hetvenöt-nyolcvan évesen is aktív kiállítók, sőt fes-
tészetük megújulást mutat (például Hegedűs Endre).  
A doyenek tárlatában a fiataloknál jellemző irónia, a baga-
tell és az aktuális társadalmi problémák iránti érdeklődés 
nem jelenik meg, inkább a vizuális, a festészeti kérdések 
állnak művészetük középpontjában, közös kiállításuk –  
és a rendezés is – a figurális (például Pika Árpád, Nagy 
Gábor, Tenk László, Szkok Iván, Németh Géza, Véssey 
Gábor, Lóránt János Demeter, Váli Dezső) és az absztrakt 
tradíció (például Hajdú László, Matzon Ákos, Krajcsovics 
Éva, Mészáros Géza, M. Novák András, Tölg-Molnár Zol-
tán, Aknay János, Stefanovits Péter) párhuzamosságáról 
és békés együttéléséről szól.

Az alapítvány kuratóriuma a kiállításszervezés mellett 
az első évtől kezdve festészeti életműdíjat oszt az álta-
la legjelentősebbnek tartott élő doyennek, melyet 2021-
ben Bikácsi Daniela kapott. 2011 óta ez a díj kiegészül 
a Magyar Festészet Napja szakmai nagydíjával, melyet 
a középgeneráció egy alkotója nyerhet el, aki idén Kósa 
János volt. Az úgynevezett Maticska-díjat pedig egy fiatal 

festőművésznek adja a kuratórium, akinek a művészetét, 
jelen esetben Pintér Gáborét, a MFN szellemiségéhez kö-
zelinek és a jövőre nézve ígéretesnek találja.

A MFN szemléletmódjában fontos szerepet kap a fes-
tőiség, a szakmai-technikai tudás, az univerzális helyett 
az egyéni utak dominanciája, de talán a legjelentősebb 
az a plusz gondolat, amely a magyar festészeti hagyaték, 
a magyar karakterű festészet létezését vallja, és ezt mint 
különleges ízt értékesnek mutatja fel. A lassan húsz éve 
tartó, évről évre megrendezett rendezvény másik nagy 
értéke pedig a jövőre nézve, hogy az elmúlt két évtized 
hazai festészetét, annak évtizedes dinamizmusát doku-
mentálva megteremti a téma kutatásának feltételeit is.

KÓSA János:  
Csalfa tünemény,  
olaj, vászon, 80×120 cm
HUNGART © 2021
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Egri Petra, Domoszlai-Lantner Doris

Street art,  
streetwear
KAWS:  
What Party

Brooklyn Múzeum, New York,  
2021. IX. 5-ig

Szeptember végéig volt látható a New Jersey-i szü-
letésű KAWS (Brian Donnelly)1 eddigi legmonumen-
tálisabb kiállítása, a KAWS: What party a Brook-

lyn Múzeumban, amely a művész életpályáját keretbe is 
foglalja az utcai graffititaggeléstől kezdve a nemzetközi 
hírnévig és a nagy divatházakkal való együttműködésig. 
Mi sem szemléletesebb példa az utóbbira, minthogy a 
kiállítást eleve a Dior divatház és a Rockefeller Brothers 
szponzorálta. KAWS még a 90-es évek Jersey Cityjében 
kezdett el falakat és óriásplakátokat elfoglalni kinetikus 

graffitifelirataival. Az engedély nélküli térmegszállás és a 
különféle licencek figyelmen kívül hagyása művészi kife-
jezésmódjának markáns pillérei voltak. A tárlaton össze-
sen 167 alkotást láthattunk, köztük a régi, már teljesen 
eltűnt vagy átdolgozott utcai graffitik digitális változa-
tait, azok szkeccseit, illetve a közismert display reklám 
hekkeket, a rajzfilmfigurák ironikus „halottá tevését”, az 
ikonikus és monumentális KAWS-szoborplasztikákat és 
-installációkat. A tárlaton már a legújabb KAWS-temati-
ka, a „kiterjesztett valóság” is helyet kapott. KAWS műal-
kotásai talán Andy Warhol felől érthetők meg leginkább, 
aki olyannyira mestere volt a kisajátításnak, hogy különös 
„idézeteit” gyakran már eleve neki tulajdonították.

KAWS sikeréhez az út lényegében a street arton ke-
resztül vezetett. A graffitiművészként induló alkotót a 
display reklám hekkjeinek kígyózó és X-szemű figurái 
tették ismertté. Ironikus stílusa és a figurák meglepő il-
leszkedése az eredeti képi kontextusba dekonstruálta a 
képi tartalom barthes-i értelemben vett mondanivaló-
ját. A plakátokon a luxusmárkák és presztízstermékeket 
népszerűsítő szupermodellek csípőjére, arcára, lábára 
tekeredő, kígyózó figura már akkor vonzotta a képzőmű-
vészet és a divat világának kulcsfiguráit, s a közönség 
figyelmét is ráirányította KAWS egyedi, efemer és meg-
lehetősen provokatív stílusára. KAWS 1997-es tokiói útja 
után az otaku felé fordult. Utazása arra indította, hogy a 
kortárs populáris kultúra ikonikus hőseit is felhasználja, 
hiszen japánul ő maga nem beszélt, így fontosnak tartotta, 
hogy nemzetközileg ismert referenciákkal dolgozhasson. 
A képregény- és rajzfilmszereplőket is kiforgatta eredeti 
kontextusaikból, hogy művészete lingua francaként szól-
jon, így lett Simpsonsból KIMPSONS, Smurfsből KURFS. 
Transzformálta és egyesítette a törpök angol elnevezését 
saját művésznevének első betűjével, így vonva be őket 
saját identitásának körébe. A rajzfilmhősök közül Spon-
gyabob és Snoopy is hasonlóan járt, bekerültek a KAWS 
repertoárba, és egyfajta populáris gyermekkori nosztal-
giát mozgósítottak. 

KAWS kétségtelenül kulcsfigurája a kortárs művészeti 
szcénának. Innovatív, színes, ugyanakkor letisztult vonal-
vezetésű alkotásai (a folyton visszaköszönő Companion 
figura, a halott szemű, koponyafejű Mickey egér, Chum, 
a Michelin-ember és BFF, a Szezám utcai Elmo felnőtt 

KAWS: Kis hazugság, 
2013, fa,  

998×462×426 cm
HUNGART © 2021
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változata) világszerte megtalálhatók a kortárs művészeti 
gyűjteményekben. A zene és a divat világának celeb sze-
replői is nagyra értékelik munkáját, mint például Drake, 
Jay-Z és Nigo. A populáris kultúra ismerőinek és ked-
velőinek nemzetközi serege szorgalmasan gyűjti KAWS 
szobrait, festményeit, műanyag figuráit és egyéb műveit, 
amelyek mindegyike áttöri a képzőművészet és a tömeg-
kultúra közötti határt.2

KAWS folyamatosan dokumentálta graffitijeit, rek-
lám-hekkjeit, mivel sosem lehetett benne biztos, hogy a 
művei tartósak lesznek. Ugyanígy kellett eljárnia a 2016-
os nagy-britanniai Yorkshire Sculpture Parkban rende-
zett kiállítása esetében is, ahol monumentális, felfújható, 
utazó installációját, a HOLIDAY-t mutatta be. Archiváló 
munkájának köszönhetően vált láthatóvá az Estudio Cam-
panával való együttműködés keretében tavaly létrejött és 
az űrbe kilőtt Companion-szobor, amely a Covid–19 miatt 
bevezetett korlátozások közegébe is illeszkedett. 

KAWS főhőseinek elnevezése egyszerre általánosító, 
és mégis bensőségesen ismerős. Ahelyett, hogy olyan 
keresztneveket adna nekik, mint Tom vagy George, ame-
lyekhez bizonyos jellemvonások vagy akár sztereotípiák 
fűződhetnek, inkább közneveket tulajdonnevesített, pél-
dául Companion (magyarul társ), Chum (szleng, magyarul 
azt jelenti, „barát”) és BFF (szintén szleng: „örökké a leg-
jobb barát”). Ezek a pozitív asszociációkkal rendelkező 
szavak közelséget és bajtársiasságot idéznek, és minden 
olyan műélvezőnél érvényesülhetnek, aki valaha talál-
kozik KAWS munkáival. Függetlenül attól, hogy a világ 
melyik részén él az ember, a Companion, Chum és BFF 
egy gyerekkori barátot vagy karaktert elevenít fel, akit ko-
rábban látott, és talán még szeretett is, származzon akár 
egy képregényből vagy televíziós műsorból. Testük göm-
bölyű puhaságot áraszt, közben a szemük olyan, mintha 
nagymama vagy anya varrta volna vissza őket a kedvenc 
gyermekkori játékra. Füleik, kezeik és lábuk Disney híres 
Mickey Mouse-át és Goofyját idézik. Lágy és gömböly-
ded vonásaik a Michelin-ember biztonságos autógumijára 

KAWS: Originalfake 
Companion, festett 
üvegszál, 2006, 
300×137×89 cm
HUNGART © 2021

KAWS: Companion, 
festett üvegszál, 2013, 
300×137×89 cm
HUNGART © 2021
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emlékeztetnek, vagy az útikönyvekben szereplő csúcska-
tegóriás éttermekre. Egyszerre olyan karakterek, akikkel 
kapcsolatban azt érezzük, hogy már láttunk őket valahol 
korábban, de eléggé különbözőek ahhoz, hogy új pers-
pektívát kínáljanak a designban.

Éppen a design dualista sokoldalúságának köszön-
hető, hogy műalkotásai eleve adottak a divat számára, 
és a KAWS-kollekciók egy szempillantás alatt elkelnek. 
Companion és barátai már többször sikeresen megállták 
a helyüket a luxus és a tömegdivat színterén is különféle 
kapszulakollekciók darabjaiként. KAWS divatmárkája, az 
Originalfake (magyarul eredeti hamisítás) 2006 és 2013 
között sikeresen ötvözte a gardrób alapdarabjait a vidám 
grafikákkal, kiválóan beilleszkedve a streetwear műfajá-
ba. Az Originalfake-kollekció először a Supreme-mel való 
együttműködés eredményeképpen jöhetett létre, és a 
divatvilág egyik legismertebb személyiségét, Kate Mosst 
szerepeltette a pólókon és párnákon. Ezeken KAWS kí-
gyószerű karaktere, Bendy a bikinit viselő szupermodell 
testét fonja át, és jelenleg is több száz dollárért értékesítik 
a viszonteladói oldalakon, például az eBayen és a Grai-
leden.

Többen is igyekeztek betölteni az űrt, ami a streetwear 
piacon kialakult az Originalfake bezárása után. Látva a 
művész alkotásainak újraéleszthetőségét, a japán nagy-
kereskedő, az Uniqlo négy alkalommal is együttműködött 
KAWS-szal. A Uniqlo üzleteiben (időszaki, korlátozott 
darabként) világszerte kapható volt a kollekció 2017-től 
négy éven át. A 2017-es kollekció Snoopyt és a Pea nuts-
bandát, míg a 2018-as a Szezám utca klasszikus gyerek-
műsorát ünnepelte, amelyeket a művész is imádott gyer-
mekkorában. A 2019-es darabok is nagy népszerűségnek 
örvendtek világszerte. Kínában a lelkes vásárlók talán 
túlzásba is vitték az ünneplést, amikor ökölharcot vívtak 

egymással a korlátozott számú ruhákért. Bár a 2019-es 
lett volna az utolsó, de a mindent elsöprő siker okán az 
Uniqlo márka és KAWS is úgy döntött, hogy még egy kö-
zös kollekciót piacra dob 2021-ben. Ezt éppen a Brooklyn 
Múzeum kiállításának időszakára időzítették.

Nem az Uniqlo volt az egyetlen kereskedő, amely ki-
használta KAWS sikerét 2019-ben. A francia luxus di-
vatház, a Dior is együttműködött vele és exkluzív, új, 
rózsaszín karakterével. A Kim Jones által tervezett Dior 
Homme kollekcióban a Companion figura a márka egyik 
védjegyében, elegáns, karcsú szabású fekete öltöny-
ben jelent meg. Kirívóak voltak a hímzett Dior méhlogó 
KAWS-variációi. Ezzel a kollekcióval a Dior is bizonyí-
totta, hogy el tudja érni azokat a fiatalokat is, akik olyan 
ruhákra vágynak, amelyeknek erős brandöröksége van, 
de mellette kombinálhatóak egy streetwear variációval. 
KAWS pedig azt demonstrálta, hogy művészete megha-
ladja azokat a társadalmi-gazdasági szegmenseket, ame-
lyek gyakran fájdalmasan nyilvánvalók a divatiparban.  
A projekt nagy sikere után aligha lehet meglepődni azon, 
hogy a Dior támogatta a művész önálló tárlatát a Brooklyn 
Múzeumban.

A kiállítás helyszínén a rajongóknak és gyűjtőknek arra 
is volt lehetőségük, hogy új ruhadarabokat és kiegészítő-
ket vásároljanak. A Brooklyn Múzeum öt új, limitált szám-
ban hozzáférhető pólót adott ki, amelyek minden bizony-
nyal gyűjtői darabok lesznek a közeljövőben. Hasonlóan a 
pólókhoz, valószínűleg ez a kiállítás sem az utolsó, amely 
bemutatja majd a művész munkáit. Augusztusban KAWS 
új együttműködést jelentett be a japán tervező, Rei Kawa-
kubo COMME DES GARÇONS SHIRT márkájával. Érdek-
lődve várjuk, hogy vajon melyik múzeum szervez ebből 
újabb tárlatot.

1 A KAWS szónak nincs valódi jelentése. Egy interjúban arról beszélt, hogy kizárólag azért választotta ezt művésznevéül, mert tetszett neki, ahogy az 
egymás mellé rendelt betűk vizuálisan korrelálnak egymással. Megjegyzendő, hogy a KAWS szó hangzása meglehetősen hasonlít a (Jeff) Koonsra, 
aki szintén monumentális szobrairól (Balloon Dog) vált híressé. Nem volna meglepő, ha egy sajátos „kisajátítás” állna KAWS neve mögött.

2 Eugenie Tsai, Daniel Birnbaum, KAWS: What party catalogue, Phaidon, New York, 2021.

KAWS: Chum, 
2012, akrilfestmény, 
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Art Basel 2021

Cserhalmi Luca

Megálló Bázelben

Az elmúlt évek átrendeződései alatt a kortárs 
képzőművészet epicentrumai Európából átván-
doroltak az Egyesült Államokba és Ázsiába, így 

kontinensünk képzőművészeti életét is óhatatlanul ezek 
a távoli, olykor elérhetetlennek tűnő vidékek befolyá-
solják, ugyanakkor a távolság és a kapcsolat kiépület-
lensége miatt megmaradtak a lokális sajátosságok és az 
egészséges diverzitás nyomai. Ha Európában a múzeu-
mok terein túl történik valami világméretű képzőművé-
szeti megmozdulás, mint szeptember végén a világ ve-
zető művészeti vására, az Art Basel, arra mindenképp 
érdemes figyelmes, nyitott és kritikus tekintettel kon-
centrálni, hátha kiolvashatunk belőle valamit a kortárs 
képzőművészeti élet aktuális állásáról. Természetesen 

az is árulkodó, hogy a svájci art fairen túl a szervezők 
megrendezik az Art Miamit és Art Hong Kongot is, de 
az origó egyértelműen Bázel. Az első alkalommal 1970-
ben, három bázeli galerista által szervezett művészeti 
szemle már a kezdetektől fogva mágnesként vonzotta az 
érdeklődőket, hiszen nemcsak egy egyszerű művészeti 
vásárról van szó, hanem világszinten tájékozódhatunk 
az aktuális tendenciákról, művészeti pályák felfutásáról.  
A svájci város ilyenkor a képzőművészeti világ közepévé 
válik, akárcsak Velence vagy Kassel a biennálé és a do-
cumenta idejére. A megmozdulás számos párhuzamosan 
futó rendezvényt hívott életre. Bázel nagyszámú kiállító-
terei megtelnek programokkal, kiemelkedő tárlatokkal, 
sőt az Art Basel mellett több, tőle függetlenül szervező-

Bázel,  
2021. IX. 24–26.

Feature kiállítás
Ellen de Bruijne Galéria
Pauline Curnier JARDIN 
munkája
Fotó: Art Basel
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dő művészeti vásár is jelen van, mint például a VOLTA 
Art Fair, a Liste Art Fair, a Photo Basel vagy a képzőmű-
vészet területéről kikacsintó Design Miami/Basel. Érde-
mes tehát több napra érkezni (kényelmes cipőben), ha 
az ember ki szeretné meríteni a kínálkozó lehetőségek 
tárházát.

Az Art Baselről tudni kell, hogy a legtöbb művészeti 
vásárral ellentétben itt nem a stand díjának a kifizetése 
a megjelenés egyetlen feltétele. A jelentkező galériáknak 
komoly szakmai mustrán kell átesniük, amely biztosítja 
a töretlenül kimagasló színvonalat, hiszen a szervezők 
azzal csalogatják oda a messziről érkező látogatókat, 
hogy a világ vezető galériáival és művészeivel találkoz-
hatnak. A magángalériák bemutatkozásán túl olyan tár-
latok is megtekinthetőek a hatalmas csarnokterekben, 
amelyeknél nem a műtárgypiaci szempontok az elsődle-
gesek, hanem egy művészi koncepció kifejtése, habár a 
galériás képviselet ezek esetében is kommunikálva van. 
Az Unlimited elnevezésű tárlaton többek között olyan 
kortárs világsztárokat állítottak ki, mint David Hock-
ney, Urs Fisher, Dan Flavin, Roni Horn, Liam Gillick, 
Robert Rauschenberg, Carl Andre vagy a Magyar Nem-
zeti Galériában nemrég önálló kiállításon szereplő Sean 
Scully. Az Art Baselnek ez a szekciója egyértelműen a 
monumentalitásról szól mind a nevek, mind a méretek 
tekintetében. A csarnokba lépve egy hatalmas David 
Hockney-festménnyel találkozunk, amely kimondottan a 
2021-es Art Baselre készült. A mű témáját illetően Hock-
ney zavarba ejtően egyszerű döntést hozott: szóljon a 
művészetfogyasztásról a lehető legegyenesebb módon. 
A több méter magas és széles alkotáson emberek látha-
tók, amint egy múzeumi térben, székeken ülve festmé-
nyeket néznek, de döntött perspektívája miatt a kép elé, 

a valóságos térbe helyezett székek azt a hatást keltik, 
mintha a festmény terének meghosszabbításában len-
nének, így aki leül rájuk, eggyé válik a Hockney-képen 
szereplők csoportjával.

Az Unlimiteden a nagy méretek mellett szembeötlő 
az absztrakt műalkotások dominanciája, amely tenden-
ciaként a magángalériák bemutatkozásának teret adó 
épület első szintjén is érzékelhető. Ebben a szekcióban 
a színkísérleteken alapuló, monokróm és minimalista 
felfogású munkák térnyerése, valamint a hatalmas és 
az egészen kis méretű alkotások közötti átmenet hiánya 
érzékelhető. Az első szint főként visszafogott módon 
installált állomásain kevésbé találkozunk progresszivi-
tással, viszont a magas színvonalú, profin összeállított 
standokon a kortársak mellett olyan klasszikusok is 
feltűnnek meglepetésként, mint Georges Braque vagy 
Matisse. Ebben a szekcióban a festészet a domináns, 
karöltve a szobrászattal (hiszen annak ellenére, hogy 
hazánkban még nem honosodott meg, ennek a műfaj-
nak is jelentős szerepe és helye van a műtárgypiacon), 
viszont fotográfiákkal vagy objektekkel egészen ritkán 
találjuk szembe magunkat. 

A progresszívebb irányzatokat képviselő galériák 
standjai az Art Basel épületének felső szintjén kaptak 
helyet. Ebben a térben két minikiállításokból álló pro-
jekt is megvalósult: A Feature huszonnégy kurátori kon-
cepción alapuló projektet mutat be. Ezeket installált 
jellegük és az egyes pavilonok tartalmi egybefogottsá-
ga különbözteti meg a többi standtól, habár formailag 
ugyan olyan helyszíneket kaptak, mint a magángalériák. 
A művészek kiválasztását illetően a sokszínűség jellem-
ző mind a generációk, mind a művészi felfogás tekinte-
tében. Az egyes projekteket nem kapcsolja össze tema-

Statements kiállítás,
Simone Subal Galéria,
Cameron CLAYBORN 

munkája
Fotó: Art Basel
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tika, sőt az esetleges párhuzamokat mintha tudatosan 
kerülték volna. A témák jellemzően a napjainkban aktuá-
lis kérdésekre reagálnak, mint a társadalmi sztereotípiák 
döntögetése, a digitalizáció, a nőiség újraértelmezése 
vagy az etnikumok önreprezentációja. A másik kiállí-
tássorozat a Statements, amely az egyik legrangosabb, 
fiatal művészeket támogató, nemzetközi képzőművésze-
ti díj, a Baloise Art Prize tizennyolc döntős pályázóját 
mutatja be, szintén egy-egy standon. Itt is az adott teret 
ügyesen kihasználó installációkkal találkozhatunk, ezért 
minden szobán keresztül egy-egy magánuniverzumba 
sétálhatunk be. Az itt látható művészi koncepciók kü-
lönbözőségei mellett azonban bizonyos tényezők ismét-
lődése felkeltheti a figyelmet. Ilyen például a kortárs 
képzőművészetben pár éve globálisan slágerműfajként 
jelen lévő videóinstallációk uralmának visszaszorulása. 
Ilyen alkotásból a Statementsen hármat láthatunk, míg 
a Feature-kiállítások közül kettőnek képzik a magját.  
A Baloise Art Prize döntősei között kiemelkedik még a 
textil használatának meghatározó jellege. Az egyik fő-
díjas, Cameron Clayborn organikus hatást keltő, amő-
bákra, furcsa lárvákra, rovarbábokra vagy víz alatti 
élővilágra emlékeztető szobrainak egy része varrott, míg 
a központi elemek egyik oldalát nemez, a másikat rusz-
tikus, vakolt hatású felület fedi. A szöszös, gyöngyökkel 
applikált művek szinte kísértik a nézőt, hogy közelebbről 
vegye szemügyre a furcsa, meghatározatlansága miatt 
izgalmas „képződményeket”. Szintén egészében a tex-
tilre épít Min Yoon pályamunkája, aki a feszesen meg-
varrt, gyermekjátékokra emlékeztető darabok mellett 
központi emberalakjában a textil puha esésével, bom-
ló, kusza elterülésével játszik, míg Andreas Pereira Paz 

álomszerű, egy-egy fémpálca hajlításával kirajzolt tér-
beli grafikái mellett installációs elemként, a falat borító 
puha, barna bársonyfüggöny formájában köszön vissza 
a textil. A Baloise Art Prize másik fődíjasa, Hana Miletić a 
textilművészet egyik jelentős svájci képviselője, aki saját 
maga által szőtt anyagokból készít radikálisan visszafo-
gott műveket, melyek első ránézésre absztraktnak hat-
nak, de valójában az épületeken, köztéri elemeken vagy 
a járműveken látható javításokat, foltozásokat idézi meg, 
vizuális metaforájaként a társadalmi és politikai életben 
szükséges reparálásoknak, amelyek ugyan nem fedik el 
teljesen a hibát, de segítenek újra használhatóvá tenni az 
egészet. Az idei Art Baselen a textil számos más galéri-
ás standon is domináns matériaként volt jelen, ritkábban 
installáció formájában, de a művészi faliszőttesektől és 
szőnyegektől kezdve a hímzett vagy festett anyagokon 
át lépten-nyomon számtalan formában találkozhattunk 
vele. A Feature standjai közül leghangsúlyosabban a har-
mincnégy évesen, AIDS-ben elhunyt paraguayi művész, 
Feliciano Centurión munkáiban kap hangsúlyt a textil, 
aki olcsó, rossz anyagú takarókra hímzett és varrott szí-
nes, figuratív alkotásaival vált világhírűvé. Meghatározó 
továbbá a törzsi művészetek hatásának reneszánsza 
izgalmas, kísérletező archaizálás formájában, amelyet 
átsző a napjainkban tapasztalható politikai és társadal-
mi kérdésekre és átrendeződésekre való reflexió is, de 
a mai afroamerikai vagy latin-amerikai közösség sajátos 
kultúrjegyeinek reprezentálása is számtalan alkotáson 
köszön vissza, például szintén a Statements pavilonjain 
szereplő Rafa Esparza, Jonathan Lyndon Chase vagy az 
Art Basel területén több standon is szereplő Diamond 
Stingly munkáinak esetében.

Galerie Nathalie Obadia
Fotó: Art Basel
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Külön élmény volt a bázeli forgatagban megtalálni a ha-
zai magángalériák képviselőjét, a Léna & Roselli Galéri-
át, akik a VOLTA Art Fair épületében, két standon mu-
tattak be szobor-festmény párosításokat. Mivel a VOLTA 
egy időben kerül megrendezésre az Art Basellel, ezért 
a látogatók nagy része mindkét vásárt meglátogatja, de 
az itt kiállító galeristák kicsit másként kommunikálnak a 
látogatókkal. Míg az Art Baselen a legtöbb galéria kép-
viselője hagyja, hogy a látogatók maguk tekintsék át az 
anyagot, addig a VOLTA-n készséggel mesélnek művé-
szeikről vagy kiállítóhelyük programjáról. A VOLTA terü-
lete persze nagyságrendileg kisebb, mint az Art Baselé, 
de áttekinthetősége jó érzéssel töltheti el a látogatókat, 
amitől az egész helyszínnek kicsit könnyedebb, „ráérő-
sebb” hangulata lesz.

A Léna & Roselli kisebb méretű standján az olasz 
származású Ivan Lardschneider játékos plasztikái mel-
lett Tarcsi Dániel fiatal, autodidakta festőművész abszt-
rakt tájképeit állították ki, míg a másik helyszínen Boldi 
szobrai Incze Mózes festményeivel szerepeltek. Incze 
figurális, az akadémista festészet technikai tudását me-
tafizikus szemléletmóddal ötvöző alkotásai jól illeszked-
tek Boldi letisztult, finom formavilágú márványszobrai-
hoz. A jó hír, hogy ebben az esetben nem kell Svájcig 
menni, mivel a két művész alkotásai jövő év közepéig 
a fertődi Esterházy-kastélyban is megtekinthetőek egy 
közös tárlat keretében, de a galéria december elején az 

Art Miami vásáron is bemutatja a két művészt. A Léna & 
Roselli működésének meghatározó programja a magyar 
művészek külföldi bemutatása, fiatal tehetségek felkaro-
lása és az art faireken való aktív szereplés New Yorktól 
Bázelig. 2008-ban megalapították a BudArtPest Projek-
tet, mely nemzetközi együttműködéseket épít galériák, 
művészek és intézmények között. Ennek a legközelebb 
megvalósuló állomása a Bázeli Magyar Napok című kiál-
lítás, amelyet 2022. március 28. és április 8. között ren-
dez a galéria a svájci Bázel Art Center rendezvényköz-
pontban Keserü Katalin művészettörténész védnöksége 
alatt.

Unlimited kiállítás,
Dan FLAVIN:  

Cím nélkül, 1974 
Fotó: Art Basel
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Budapest

acb Galéria
(VI. Király u. 76.)
Pauer Gyula
X. 16. – XI. 29.
Várnai Gyula
X. 16. – XI. 29.

aqb Project Space
(XXII. Nagytétényi út 48–50.)
ENTER_the_FUNKY_JUNGLE
X. 29. – XII. 19.

Aranytíz Kultúrház
(V. Arany János utca 10.)
Cuci Kovács János
X. 8. – XI. 15.
Székely Bertalan Baráti Társaság
XI. 5. – XII. 17.

Art9 Galéria
(IX. Ráday u. 47.)
Révész Ákos
XI. 2–13.
Kalligráfia
XI. 2–13.
Gergely Réka
XI. 16. – XII. 3.
Gábor Imre
XI. 16. – XII. 3.

Artézi Galéria
(III. Kunigunda útja 18.)
Régi-új műfajok a grafikában
X. 30. – XI. 24.

Art Salon Társalgó Galéria
(II. Keleti Károly u. 22.)
Kovács Kitti
X. 21. – XI. 12.
Lak Róbert
XI. 18. – XII. 10.

2B Galéria
(IX. Ráday utca 47.)
Féner Tamás
X. 14. – XI. 12.
Kakas
XI. 18. – XII. 23.

Barabás-villa
(XII. Városmajor utca 44.)
Tayler Patrick
XI. 8. – XII. 9.

B32 Galéria
(XI. Bartók Béla út 32.)
Schmal Károly
X. 27. – XI. 19.
Feketén fehéren
X. 28. – XI. 19.
Siflis András
XI. 24. – 2022. I. 7.
Bartha Ágnes és Bein Klára
XI. 25. – 2022. I. 7.

Budapest Galéria
(III. Lajos u. 158.)
Mozgásban – A Budapest Tánciskola
2022. I. 9-ig
És a falakat bőrnek nézed
2022. I. 9-ig

Capa Központ
(VI. Nagymező u. 8.)
Gróf Széchenyi Zsigmond
IX. 28. – XI. 28.
André Kertész
VI. 27. – XII. 31.
Capa Nagydíj 2021
X. 22. – XI. 14.
Végh László
XI. 4. – 2022. I. 9.
Tombor Zoltán és dr. Ralph Fischer
XI. 19–28.

Centrális Galéria
(V. Arany János u. 32.)
Alternatív filmposzter-kiállítás
X. 28. – XI. 30.

Deák 17 Galéria
(V. Deák Ferenc u. 17.)
Budapest Street Archæology
IX. 9. – XII. 17.
Budapest Street Story
XI. 5–30.

Deák Erika Galéria
(VI. Mozsár u. 1.)
Moizer Zsuzsa
X. 14. – XI. 27.

Esernyős Galéria
(III. Fő tér 2.)
Lámpások birodalma
X. 16. – XI. 19.
Infinitívusz – Tisztelet  
Pilinszky Jánosnak
XI. 28. – 2022. I. 22.

Faur Zsófi Galéria
(XI. Bartók Béla út 25.)
BORD Építész Stúdió
XI. 10–17.

Fészek Galéria
(VII. Kertész u. 36.)
Magyar design
XI. 2. – XII. 12.

FISE Galéria
(V. Kálmán Imre u. 16.)
Monori Anita és Strohner Márton
X. 27. – XI. 12.
Tengely Nóra
XI. 16–25.

Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum
(III. Kiscelli út 108.)
60 év alatt a föld körül
IX. 8. – XI. 21.
Határtalan design
X. 10. – XI. 28.

Gaál Imre Galéria
(XX. Kossuth Lajos u. 39.)
Kirják Miklós
XI. 10. – 2022. I. 8.

Glassyard Gallery
(VI. Paulay Ede utca 25–27.)
Sarah Dobai
XI. 11. – XII. 10.

Godot Galéria
(XI. Bartók Béla út 11.)
Fajgerné Dudás Andrea
X. 20. – XI. 13.
feLugossy László
XI. 17. – XII. 18.

Godot Labor
(III. Fényes Adolf u. 21.)
Hajgató Terézia
XI. 10. – XII. 19.

Három Hét Galéria
(XI. Bartók Béla út 37.)
Kemény György
XI. 4–24.

Hopp Ferenc Ázsiai  
Művészeti Múzeum
(VI. Andrássy út 103.)
Gill Marais
2022. I. 30-ig

Horizont Galéria
(VI. Zichy Jenő utca 32.)
Horváth Ádám
XI. 3. – XII. 8.

Inda Galéria
(V. Király u. 34.)
Magyarósi Éva, Szabó Eszter, Uray-
Szépfalvi Ágnes, Wunder Judit
X. 14. – XI. 26.

ISBN könyv+galéria
(VIII. Víg u. 2.)
Markéta Kinterová, XI. 3–26.

Kahan Art Space Galéria
(VII. Nagy Diófa u. 34.)
Csernátony Lukács László
X. 28. – XI. 26.

Karinthy Szalon
(XI. Karinthy Frigyes út 2.)
Péterfy Ábel
X. 19. – XI. 12.
Segesdi György
XI. 16. – XII. 10.

K.A.S. Galéria
(XI. Bartók Béla út 9.)
Néma Júlia
XI. 18. – XII. 8.

Kassák Múzeum
(III. Fő tér 1.)
Újvári Erzsi és Barta Sándor
XI. 27. – 2022. IV. 24.

Kálmán Makláry Fine Arts
(V. Falk Miksa u. 10.)
Csáki Róbert
X. 23. – XII. 3.

Kisterem
(V. Képíró utca 5.)
Fusz Mátyás, Kristóf Krisztián  
és Zalavári András
XI. 12–26.

Knoll Galéria
(VI. Liszt Ferenc tér 10.) 
Posztfelnőtt / Posterwachsen
IX. 10. – XI. 13.

Ludwig Múzeum
(IX. Komor M. u. 1.)
Nagylátószög. 120 éves a magyar 
film
VII. 23. – XI. 14.
Metafizikus áthatolás egy zebrán
IX. 24. – XI. 21.
Időgép
2022. XII. 31-ig

Magyar Nemzeti Galéria
(I. Szent György tér 2.)
Gerhard Richter
VIII. 27. – XI. 14.
Hollán Sándor
XI. 5. – 2022. II. 13.

Mai Manó Ház
(VI. Nagymező u. 20.)
Margaret Watkins
2022. I. 16-ig

MAMŰ Galéria
(VII. Damjanich u. 39.)
Arkhé, szerkesztett univerzum
X. 29. – XI. 12.
Szabó Ottó
XI. 19–26.

MissionArt Galéria
(V. Falk Miksa utca 30.)
Baranyay András, Tandori Dezső
X. 4. – XI. 15.
Balatoni (Kőröshegyi) Festőkolónia
XI. 16. – XII. 3.

Molnár Ani Galéria
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Fábián Erika és Sági Gyula
IX. 17. – XI. 19.
Benczúr Emese, Tina Gverovic, 
Radenko Milak és Roman Uranjek
XI. 25. – 2022. I. 29.

Műcsarnok
(XIV. Dózsa György u. 37.)
Baranyay András
X. 6. – XII. 5.
Pilinszky János
X. 13. – XI. 28.
Ujházi Péter
X. 16. – XII. 5.

Matzon Ákos
X. 22. – XI. 28.
Sváby Lajos
X. 24. – XI. 21.
Kovács Péter
X. 29. – XI. 28.

Neon Galéria
(VI. Nagymező utca 47.)
Kovács Lola
XI. 12. – XII. 3.

Óbudai Társaskör Galéria
(III. Kiskorona u. 7)
Bögi Dia
XI. 3–21.

Petőfi Irodalmi Múzeum
(V. Károlyi Mihály u. 16.)
Rézbőrű volt az alkony
XII. 23-ig 

Próféta Galéria
(XI. Szent Gellért tér 3.)
Digitális Agóra Triennálé I.
XI. 25. – 2022. I. 5.

Q Contemporary
(VI. Andrássy út 110.)
XY_now, Q_now
IX. 21. – XII. 31.

Semmelweis Szalon
(VIII. Üllői út 26.)
Breznay András
XI. 9. – XII. 3.

Széphárom Közösségi Tér
(V. Szép u. 1/B.)
Kádár Katalin
X. 21.– XI. 27.

Szépművészeti Múzeum
(XIV. Dózsa György út 41.)
Vadászat a reneszánsz idején – 
Augustin Hirschvogel
2022. I. 9-ig
Cezanne-tól Malevicsig
X. 29. – 2022. II. 13.

TOBE
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Váradi Viktor
X. 20. – XI. 27.

Trafó Galéria
(IX. Liliom u. 41.) 
Anca Benera és Arnold Estefan
X. 22. – XII. 5.

Várfok Galéria
(I. Várfok u. 11.)
Françoise Gilot és Rozsda Endre
XI. 27. – 2022. I. 15.

Vigadó
(V. Vigadó tér 2.)
Magyar Kárpitművészek Egyesülete
X. 15. – XI. 20.
Görgényi István
X. 24. – XI. 28.

Viltin Galéria
(VI. Vasvári Pál u. 1.)
iski Kocsis Tibor
X. 27. – XII. 4.

Vintage Galéria
(V. Magyar u. 26.)
Vera Molnar
XI. 30. – 2022. I. 28.

Virág Judit Galéria
(V. Falk Miksa u. 30.)
Háború utáni és kortárs művek
XI. 8–19.

Vízivárosi Galéria
(II. Kapás u. 55.)
Örökségvédelem
XI. 4–25. 

Balatonfüred

Vaszary Galéria
(Honvéd u. 2-4.)
Praeludium – Modern Műtár
2022. I. 9-ig
Mese, mítosz, história
2022. I. 9-ig
50 éve város Füred
2022. I. 9-ig

Debrecen

MODEM
(Baltazár Dezső tér 1.)
Evangélium 21
VII. 31. – XII. 31.
Párizsi absztraktok – Abstraction-
Création 
2022. I. 30-ig

Dunaújváros
 
ICA-D
(Vasmű út 12.)
Éri Jenő
XI. 19. – XII. 19.

Eger
 
Kepes Intézet
(Széchenyi u. 16.)
Párhuzamos ellentétek
XI. 14. – 2022. II. 15.

Győr
 
Rómer Flóris Művészeti és  
Történeti Múzeum
(Király u. 17.)
Munkácsy Mihály
2022. I. 30-ig
Magyar Ispita
(Nefelejcs köz 3.)
Csurák Erzsébet
XI. 12. – XII. 5.

Hódmezővásárhely

Alföldi Galéria
(Kossuth tér 8.)
Szabó Franciska
2022. I. 2-ig

Kecskemét

Magyar Fotográfiai Múzeum
(Katona József tér 12.)
Szamódy Zsolt Olaf
X. 20. – 2022. I. 9.

Miskolc
 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
(Rákóczi u. 2.)
Enyém, tied, miénk
2022. I. 9-ig
100 éves a Miskolci Művésztelep
2022. II. 27-ig
Miskolci Galéria, Feledy-ház
(Deák tér 3.)
Szalay Edit
2022. I. 9-ig
Feledy Gyula
2022. I. 9-ig
Petró-ház
(Hunyadi u. 12.)
Szalay Lajos
2022. I. 9-ig
MissionArt Galéria (Miskolc)
(Széchenyi u. 14.)
Tóth Vivien
X. 22. – XI. 22.

Paks
 
Paksi Képtár
(Tolnai utca 2.)
Menni, menni és maradni
X. 19. – XII. 19.
Batykó Róbert, XI. 20. – II. 27.

•

•

••

••

•••
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Pécs
 
Pécsi Galéria
(Széchenyi István tér 10.)
Fiesta Gráfica
IX. 15. – XI. 14.
m21 Galéria
(Zsolnay-negyed)
Nemes Csaba
X. 14. – XI. 28.
Nádor Galéria
(Széchenyi tér 15.)
Artus Kortárs Művészeti Stúdió
X. 29. – XI. 12.
Janus Pannonius Múzeum –  
Múzeum Galéria
(Káptalan u. 4.)
Az eredendő anyag – Válogatás 
a Siklósi Kerámia Szimpozionok 
anyagából
2022. I. 14-ig

Szeged
 
REÖK-palota
(Tisza Lajos krt. 56.)
Magyar Alkotóművészek  
Országos Szövetsége
IX. 4. – XI. 14.

Szentendre
 
Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos u. 5.)
Szentendre, a kereskedőváros.  
A Castrumtól a Kereskedőházig 
XII. 31-ig
Kincskeresés, kaland, tudomány
2022. I. 31-ig
MűvészetMalom
(Bogdányi út 32.)
A kísérletezés szabadsága –  
Inforg Stúdió 2000–2010
2022. I. 9-ig
Vajda Múzeum
(Hunyadi utca 1.)
Nádler István
2022. I. 9-ig
MANK Galéria
(Bogdányi utca. 51.)
A növények ereje
XI. 5. – XII. 4.
ÚjMűhely Galéria
(Fő tér 20.)
Roskó Gábor
X. 27. – XI. 27.

Székesfehérvár
 
Pelikán Galéria
(Kossuth Lajos u. 15.)
Téli tárlat
XI. 12. – XII. 17.
Városi Képtár, Deák Gyűjtemény
(Oskola u. 10.)
Mentett értékek 2.0
V. 11. – XII. 23.
A modell
V. 11. – XII. 23.

Szolnok
 
Damjanich János Múzeum,  
Időszaki kiállítások terme
(Kossuth tér 4.)
Sváby Lajos, X. 14. – XI. 14.
VIII. Szolnoki Bronzszobrászati 
Szimpózium
XI. 20. – XII. 15.
Szolnoki Galéria
(Templom út 2.)
Élő magyar festészet
X. 16. – XI. 12.
Szolnoki Képzőművészek Társasága
XI. 20. – XII. 15.
Szolnoki Művésztelep – Kert Galéria
(Gutenberg tér 12.)
Posta Máté
X. 16. – XI. 12.
Szurcsik József és Ulrich Gábor
XI. 20. – XII. 31.

Törökbálint

Gallery MAX
(Tópark u. 1.)
Magyar Géniusz – FRISS
IX. 9. – XI. 21.

Veszprém
 
Csikász Galéria
(Vár u. 17.)
Halász Péter Tamás
2021. XI. 26. – 2022. I. 8.
Modern Képtár, Vass László 
Gyűjtemény
(Vár u. 3–7.)
Hommage à Barcsay
2022. I. 31-ig
Térmozgás
XI. 28-ig
Dubniczay-palota
(Vár utca 29.)
Karátson Gábor
XI. 13. – 2022. I. 9.
Csendkiállítás
XI. 10. – 2022. I. 15.
Válogatás az Irokéz Gyűjtemény 
kortárs műveiből
2023. XII. 31-ig
Szilágyi László Utcagaléria
(Jutasi út - Budapest út körforgalmi 
aluljáró)
Tungli Zsuzsanna
VII. 29. – XII. 31.

AUSZTRIA

Bécs
Modigliani
Albertina, I. 9-ig
Amerikai fotó
Albertina, XI. 28-ig
Tiziano nőképei
Kunsthistorisches Museum, I. 16-ig
Suzanne Maiseles
KunstHaus, II. 13-ig
Rebecca Horn
Kunstforum, I. 23-ig
Ines Doujak
Kunsthalle, I. 16-ig
Wolfgang Tillmans
MUMOK, XI. 27. – IV. 24.
Re:present
Weltmuseum, III. 15-ig
Klimt és Kelet-Ázsia
Oberes Belvedere, II. 13-ig
Boldogabb idők? Waldmüller  
és a biedermeier
Oberes Belvedere, II. 27-ig
Sarah Repson
Secession, XI. 20. – I. 22.
A náci művészetpolitika és Bécs
Wien Museum MUSA, IV. 24-ig
Wittgenstein
Leopold Museum, XI. 12. – III. 8.
Erwin Wurm
MAK, XII. 5-ig
Falbontás. Magyar festészet  
a 80-as években
Knoll Galerie, XI. 4. – I. 15.
Graz
Superflex: néha köd, néha cunami
Kunsthaus, XI. 26. – III. 3.

BELGIUM

Brüsszel
Europalia. Ösvények  
a modernitás felé
Musée royaux des Beaux-Arts,  
II. 13-ig
Fabrice Samyn
Musée royaux des Beaux-Arts,  
II. 13-ig
David Hockney
BOZAR, I. 24-ig

CSEHORSZÁG

Brünn
A civilizált nő. Ideálok és politika
Moravská galerie, VII. 1-ig
Tanja Boukal
Dům umeni, XI. 24. – III. 6.
Prága
Hamisítványok? Hamisítványok!
NG Šternberk-palota, XI. 19. – V. 1.
Mindannyian hülyék vagyunk
meetfactory, XII. 5-ig

DÁNIA

Koppenhága
Mika Rottenberg
Louisiana, I. 9-ig
Anders Zorn: Legjobb a Nap alatt
Ordrupsgaard, I. 9-ig

EGYESÜLT ÁLLAMOK

New York
Szürrealizmus – határok nélkül
Met, I. 30-ig

FRANCIAORSZÁG

Párizs
Georgia O’Keeffe
Centre Pompidou, XII. 6-ig
A vége a mozi! Művészet és 
látványosság (1883–1909)
Musée d’Orsay, I. 16-ig
Válogatás a MoMA Walther-
fotógyűjteményéből
Jeu de Paume, II. 3-ig
Napóleon
Grand Palais, XII. 19-ig
Lángok. A kerámia kora
Musée d’art moderne de la Ville, 
II. 6-ig
Párizs-Athén. A modern 
Görögország születése
Louvre, II. 7-ig
Rouen
Reigl Judit
Musée des Beaux-Arts, I. 17-ig

HOLLANDIA

Amszterdam
Kirchner és Nolde
Stedelijk Museum, XII. 5-ig
A rabszolgaság
Rijksmuseum, II. 28-ig
Assen
Viva Frida! Frida Kahlo
Drents Museum, III. 27-ig
Hága
Globális ruhatár
Gemeentemuseum, I. 16-ig

ÍRORSZÁG
Dublin
Joseph Beuys és Írország
National Gallery, I. 9-ig

LENGYELORSZÁG

Varsó
Politikai művészet
CAC U-jazdowski, XI. 16-ig
Az 50-es, 60-as évek japán 
neoavantgárdja
Zachęta, XI. 25. – III. 13.

NAGY-BRITANNIA

Birmingham
Bill Woodrow, Richard Deacon
Ikon Gallery, XI. 21-ig
Bristol
Sutapa Biswas
Arnolfini, XI. 5. – II. 13.
London
Peru: Utazás az időben
British Museum, XI. 11. – II. 20.
Poussin és a tánc
National Gallery, I. 2-ig

Hogarth és Európa
Tate Britain, XI. 3. – III. 20.
Frans Hals férfiportréi
Wallace Collection, I. 30-ig
Összemixelve – kortárs festészet
Hayward Gallery, XII. 12-ig
A szürrealizmus fantomjai
Whitechapel Gallery, XII. 17-ig
Yoko Ono
Whitechapel Gallery, I. 2-ig

NÉMETORSZÁG

Berlin
Nemzet, narráció, narkózis
Hamburger Bahnhof, XI. 28. – VII. 3.
A nemzetiszocialista művészet 
utóélete
Deutsches Historisches Museum, 
XII. 5-ig
Hűvös és meleg. Amerikai és szovjet 
művészet a Ludwig-gyűjteményből
Martin-Gropius-Bau, I. 9-ig
Düsseldorf
Braque és a kubizmus
Kunstsammlung NRW K 20, I. 24-ig
Sigmar Polke: Produktív 
képrombolás
Kunsthalle, XI. 13. – II. 6.
Hamburg
Hazák
Museum für Kunst und Gewerbe, 
I. 9-ig
Toyen
Kunsthalle, II. 13-ig
Hannover
Igaz képek? Kortárs amerikai fotó
Sprengel Museum, XI. 6. – II. 13.
Lipcse
C. D. Friedrich és a romantika
Museum für Bildenden Künste, 
I. 9-ig
München
Fantasztikus-reális:  
belga művészet Ensortól  
Magritte-ig
Kunsthalle der  
Hypo-Kulturstiftung, III. 6-ig
Shirin Neshat
Pinakothek der Moderne,  
XI. 26. – IV. 26.
Izzadtság
Haus der Kunst, I. 9-ig

OLASZORSZÁG

Bergamo
Semmi sem vész el.  
Átváltozott anyagok
GAMeC, II. 13-ig
Bolzano
Techno
Mouseion, III. 16-ig
Firenze
Dante jegyében
Uffizi, XI. 30-ig
Dante és a szimbolista festészet
Bargello, I. 9-ig
Modena
Mechanikus hajnal
MAV, I. 41-ig
Róma
Inferno (kurátor: Jean Clair)
Scuderie del Quirinale, I. 9-ig
Mindent Banksyról
Chiostro del Bramante, I. 9-ig

ROMÁNIA

Bukarest
Modern idolok – Henry Moore 
(kurátor: Véri Dániel)
Muzeul Naţional de Artă, II. 6-ig
Ciprian Mureşan
MNAC, XI. 14-ig
Csíkszereda
Márton Árpád
Csíki Székely Múzeum, XI. 28-ig
Herman Levente, Szabó Árpád
Megyeház Galéria, XI. 17-ig

Sepsiszentgyörgy
Rizmayer Péter: Utolsó vacsora
Lábasház, XI. 14-ig
Várnagy Tibor
magma, XI. 14-ig

SPANYOLORSZÁG

Barcelona
Science friction
CCCB, XI. 28-ig
Madrid
Ibero-amerikai művészet
Prado, II. 13-ig
A Mona Lisa másolatai
Prado, I. 27-ig
A magritte-i gépezet
Museo Thyssen-Bornemisza, I. 30-ig
Sevilla
Picasso és a régi mesterek
Museo des Bellas Artes, II. 6-ig

SVÁJC

Bázel
Camille Pissarro
Kunstmuseum, I. 23-ig
Goya
Fondation Beyeler, I. 27-ig
Nagyítás. Nőművészek
Fondation Beyeler, I. 2-ig
Zürich
Walter de Maria
Kunsthaus, II. 20-ig

SVÉDORSZÁG

Stockholm
Művészet és fotó 1900 körül
Moderna Museet, I. 9-ig

SZERBIA

Belgrád
Vladimir Veličković
MSU, II. 21-ig

SZLOVÁKIA

Kassa
Kvantummezők
Vychodoslovenské galéria, XI. 28-ig
Nézőpont kérdése. A MaMü 
kiállítása
Galéria FiguratiF, XI. 18-ig
Nyitra
Folk-lore
Nitrianska galéria, XII. 5-ig
Pozsony
Josef Sudek és Szlovákia
Galéria mesta, Mirbach-palota,  
I. 9-ig
Hol vannak a nők?
Galéria mesta, Pálffy-palota, I. 9-ig
Matej Gavula
Kunsthalle, XI. 25. – II. 6.
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tudja kifizetni a cikkeikért járó honoráriumot. Megértésüket köszönjük!

Számunk szerzői

Cs. Tóth János kritikus, művészeti író
Cserhalmi Luca esztéta, kurátor, a Godot Galéria munkatársa
Domoszlai-Lantner Doris (New York) divattörténész, archivista, a Fashion Forward think tank 
társalapítója
Egri Petra divatkutató, művészetteoretikus, a PTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori 
Iskola doktorandusza
Garami Gréta művészettörténész, az Óbudai Kulturális Központ kurátora
Képiró Ágnes művészettörténész, a szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársa
Konkoly Gyula festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára
Mészáros Flóra művészettörténész, kurátor, a METU egyetemi docense és a kurátor 
specializáció vezetője
Süli-Zakar Szabolcs képzőművész, a MODEM vezető kurátora
Sarah Wilson művészettörténész, a londoni Courtauld Institute professzora

A következő számunk tartalmából

Cezanne és a magyarok
Abstraction-Création más szemmel
Start: Einspach Fine Arts and Photography
Kaszás Tamás a TÓTalJOY-díj győzese
Kovács Péter kiállítása
Lukoviczky Endre műterme
Paris Photo

Helyreigazítás

Előző számunkban Sirbik Attila cikkében (Saját farkába harapó narratíva. Beszélgetés a Hollow-
val, Új Művészet, 2021/10. 7–11.) a 7. oldalon található képnél (Hollow: Phoenix, 2018, immerzív 
performansz, Trafó) tévesen Horváth Gideon nevét tüntettük fel fotósként. A fotót Nagy Tibor 
készítette. Az érintettektől elnézést kérünk! 

Az Új Művészet, folyóirat- és könyvkiadás 
szakmai program megvalósítását 2021-ben 
a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Támogató

K. TAKÁCS Márton – ROSTÁS Bianka:  
„A téma ugyebár a rántott hús”

A művész jóvoltából

XXXII. évfolyam, 11. szám



WANTED
a S Z I K R A Képzőművészeti Bemutatóterem  

keresi Khoncz (Entrál) István alkotásait!

K H O N C Z (Entrál) István / Ártani nem Art
2021. 12. 02. – 2022. 01. 28.

Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem 
Nyitvatartás: K–P: 14–18 h; minden hónap első szombatja: 10–14 h

1052 Budapest, Vármegye u. 7. 

www.szikrabudapest.hu
www.facebook.com/szikrabudapest
www.instagram.com/szikrabudapest
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