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TartalomKedves Olvasók!
Nemek és igenek című mellékletünk a nőművé-
szet dilemmáival vállalja a direkt konfrontációt. 
A képzőművészet hátterét jelentő infrastruktúra 
több rétegéről is szó esik, a műtárgypiac, a mű-
vészettörténeti kánon, illetve az egyéni gyakorla-
tok területére is kiterjesztettük vizsgálódásainkat. 
A témafelvetés ebben az esetben szétfeszíti a 
formátumot, hiszen a 2021-es évet záró lapszá-
munk első blokkja plasztikusan jelzi, hogy bőven 
van még miről gondolkodni a női képzőművészek 
kapcsán. Vető Orsolya Lia az animáció, az egyéni 
narratívák és a motívumteremtés kérdéseit bon-
totta ki több női alkotó társaságában, Sirbik At-
tila pedig a Leopold Bloom Díj nyertesét, Szabó 
Esztert kérdezte többek között a manipuláció és 
a képhiba központi szerepéről.

Számos további nézőpont villan fel a lapokon: 
Rózsa T. Endre a Cezanne-kiállításhoz, Szöllősi 
Nagy András az Abstraction-Création-tárlathoz 
fűzött fontos jegyzeteket. Megismerkedhetünk 
Kucsora Márta expresszív festészetével, az Első 
Magyar Látványtár eklektikus gyűjteményével, a 
Paris Photo legújabb fejleményeivel, Baji Miklós 
Zoltán téglaembereivel, Szalontai Ábel elmosó-
dott, költői fotóival és Lukoviczky Endre játékos 
geometriájával. Gaál József a Kovács Péter-élet-
mű recepcióját és értelmezési tartományát ár-
nyalta, Danka Zsófia a TÓTalJOY-díj nyertesével, 
Kaszás Tamással elegyedett szóba a mai kor em-
berének disztópikus perspektíváiról. További iz-
galmas interjúk vezetik az olvasót – például a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem jelenébe, ahol az 
új rektor, Erőss István vízióját ismerhetjük meg, 
valamint az Einspach Fine Art & Photography 
fényben fürdőző tereit művészettel megtöltő 
Einspach Gábor látásmódjára is rálátást nyerünk.

A szerkesztőség

A borító KUCSORA Márta 
festményének felhasználásával 
készült (Cím nélkül 33, 2020, vegyes 
technika, vászon, 240×385 cm)

BMZ: A Négy Égtájat őrző 
robotok anyagba tömörítése 

az Istennők, Istenek 
programja szerint,  

2021, olaj, akril, vászon, 
160× 276 cm, diptichon,

Fotó: Sallai Zoltán
A művész jóvoltából
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BARABÁS Márton: Arizona, 2008–2018, 
zongoramechanika, 57,5×61×12 cm

Vissza
számlálás
Barabás Márton  
művészete
Műcsarnok,  
2021. december 18. –  
2022. február 13.

Barabás művészete a 70-es 
évek végén indult. Nagy vissz-
hangot kiváltó korai művei már 
jelezték, hogy művészi figyel-
mének fókuszában a múlt, a 
kulturális emlékezet „lejárt 
szavatosságú” tárgyainak újra-
hasznosítása, illetve rekontex-
tualizálása áll. A 80-as évek első 
felében a fotóalapú realizmus és 
a hagyományos képtértől való 
eltávolodás jellemezte, majd az 
évtized második felében az új-
festészet „szubjektív historizmu-
sának” szellemében alkotta meg 
műveit. A 90-es évek folyamán 
tárgyalkotásában a formai pu-
ritánság és a konstruáló építke-
zés fedezhető fel; az objektek, 
a térvonalak és az installáció 
műfaján keresztül jutott vissza 
a 90-es évek végén a festészet-
hez. A Műcsarnokban megren-
dezett életmű-kiállítás rekonst-
rukciós kísérletnek fogható fel; 
a laza időrendiségben rendezett 
műcsoportok művészi alkotó-
periódusainak összefüggéseit, 
motívumvándorlásait és jelkép-
használatát kívánják felvázolni. 

Az egri Kepes Intézet homlokzata 
Fotó: Szigeti G. Csongor

Inverziók
A MAMŰ kiállítása
Kepes Intézet, Eger,  
2021. november 14. –  
2022. február 15.

Az Inverziók című kiállítás a 
MAMŰ Társaság hét neves kép-
zőművészétől mutat be műveket 
munkásságuk eltérő szakaszai-
ból. A művészcsoport megkér-
dőjelezhetetlen szakmai alapo-
kon nyugszik és folyamatosan 
pulzáló energiamezőt alakít ki, 
amelyben a tagok górcső alá 
veszik mind önmagukat, mind 
egymást, és újragondolják a 
művészetet érintő, társadalmi, 
ideológiai terhektől esetlegesen 
torzuló kulturális közeg állítása-
it és ellentmondásait. A kiállítás 
címe arra a sajátos dinamikára 
utal, amely egy egység részei-
nek olykor ellentmondásos vi-
szonyával vagy akár egy-egy 
rész önmagában ellentmondá-
sos minősége révén az érintke-
zést megtartó transzformációval 
jellemezhető. A kiállított művek 
közös nevezőjét a kultúrtörté-
nethez kötődő kollektív tudat 
megértése által találhatjuk meg. 

BATYKÓ Róbert: Turbine 01.,  
2008, olaj, vászon, 182×126 cm 
Fotó: Véssey Endre

Zoompark
Batykó Róbert 
kiállítása
Paksi Képtár,  
2021. november 26. –  
2022. február 27.

Batykó Róbert kiállítása a 2006 
és 2021 közötti évek sorozatai-
ból, képciklusaiból mutat be 
áttekintő válogatást. A késő-
kapitalizmussal kapcsolatban 
kritikát megfogalmazó, tárgy-
orientált vízióktól kezdve a mo-
dernizmus gépesztétikai vízióit 
visszhangzó Munkagépeken 
keresztül a „serendipity” (sze-
rencsés véletlen) fogalmát te-
matizáló urbánus látleletekig 
számos példát látunk arra, hogy 
egy következetes – ám merész 
képi fordulatok által mozgás-
ban tartott – festészeti életmű 
hogyan képes releváns módon 
hozzászólni a képáramlás, a di-
gitalizáció társadalmi vetületű 
kérdéseihez. Ehhez a diskur-
zushoz járulnak hozzá a művész 
festőgéppel készült, procesz-
szust hangsúlyozó képsoroza-
tai, melyeken fő jelentéshordo-
zóvá válnak a széles penge alatt 
kisimuló, glitchek esztétikáját is 
hordozó, információgazdag fe-
lületek. 

FEHÉR László: 100 cm, 2020, akril, olaj, 
vászon, 180×120 cm 
Fotó: Sulyok Miklós

Emlék
nyomatok – 
Új művek
Fehér László kiállítása
Nick Galéria, Pécs,  
2021. november 19. –  
2022. január 15.

A Nick Galéria kiállítása Fehér 
László legújabb műveit mutatja 
be, és azokon belül is két mű-
csoportra, az Emléknyomatok 
című festménysorozatra és a 
művész új papírmunkáira fóku-
szál. Az Emléknyomatok fest-
ményein a művész visszatér a 
korábbi periódusaiban más-más 
kontextusokban használt rózsa-
színhez. A családi archívumból 
származó fényképeket, illet-
ve ismeretlenek által készített 
amatőr felvételeket idéző hét-
köznapi jeleneteket éteri, abszt-
rakt közegben helyezi el. Az 
elhalványult-kifakult nyomatok-
hoz is hasonlatos festményeken 
és papírmunkákon lebegő, izo-
lált emberalakok jelennek meg. 
A tünékeny árny- és emlékképek 
kiszakadnak térből és időből; 
köthetők ugyan bizonyos törté-
neti korszakokhoz, ám kívül is 
kerülnek az idő folyásán, és a 
velünk élő múlt lenyomataiként 
tűnnek fel.
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SZABÓ Franciska: Láthatóság – Köz-
munka III/1. (részlet), 2021, linómetszet, 
monotípia, papírkollázs

Láthatóság
Szabó Franciska 
kiállítása
Alföldi Galéria, 
Hódmezővásárhely, 2021. 
október 24. – 2022. január 2.

A Fiatal Festők Nívódíjában és 
az ezzel járó önálló kiállítási 
lehetőségben a legutóbbi, 67. 
Vásárhelyi Őszi Tárlaton Szabó 
Franciska részesült. A kísérle-
tező, konceptuális gondolko-
dású művész hódmezővásárhe-
lyi tárlatával összegzi és zárja 
Láthatóság – Közmunka című 
sorozatát. A közel száz műalko-
tás mintegy fele soha nem sze-
repelt még kiállításon. A tárlat 
bemutatja a széria első, 2016-
ban készült elemét, valamint 
legutolsó alkotását. A konzek-
vensen társadalmi érzékeny-
ségű médiaképeket feldolgozó 
művész a közmunkásokat para-
dox módon mutatja be; a figye-
lemfelkeltő szereppel ellátott 
neonsárga mellények egyszerre 
rendelkeznek megkülönböz-
tető, láttató szerepkörrel, de 
sematizálják, sztereotipizálják, 
vagyis láthatatlanná is teszik vi-
selőiket.

BODOLÓCZKI Linda: A-023,  
2021, akril, vászon, 100×130 cm

Monoszlóról 
hazafelé 
Bodolóczki Linda 
legújabb képei
Képező, 2021. december 2. – 
2022. február 15.

A geometrikus festészet tárgyi-
lagossága és a gesztusfestészet 
személyes karaktere egyszer-
re vannak jelen Bodolóczki táji 
absztrakcióin, melyeket a Bala-
ton-felvidék lenyűgöző látványa 
inspirál. Plakátszerű színmezők, 
különböző nézőpontok egy ké-
pen való keveredése, a „pattern 
painting” ismétlődő sormintái 
és a harsány színek világát az 
akciófestészetről ismert, rob-
banásszerű festéknyomok te-
szik személyessé és izgalmassá. 
Legújabb sorozatán a táj emléke 
fokozatosan háttérbe szorul, és 
a viszonyítási rendszert adó ho-
rizontvonal eltűnésével a néző 
egyre inkább imaginárius terek-
ben találja magát, melyek a fes-
tő érzelmi, hangulati és indulati 
változásainak kivetüléseiként is 
értelmezhetők. A merész szín-
társítások és az egymással vi-
tatkozó festői minőségek illuzio-
nisztikus terét a fröcskölt festék 
szinte felrobbantja, a kompozí-
ció szétesik. Így a festményt ko-
rábban meghatározó harmóniát 
a dinamizmus, a feszültség és a 
bizonytalanság érzése váltja fel.

GÓTH Martin: Tetris Animals, Final Boss 
(Stoned Skull) és Death At Sunset At 
The Amazon River, 2021, akril, vászon, 
100×70 cm, fotó: Góth Martin

Egy 
elhagyott 
múlt jelene
Nyolcésfél,  
2021. december 14. –  
2022. január 15.

Az Egy elhagyott múlt jelene című 
csoportos kiállítás résztvevői a 
közel egy éve működő Nyolc-
ésfél „inspirációs övezetben”, 
avagy műteremházban alkotó 
fiatal művészek. A Nyolcésfél 
épülete a régi József telefon-
központhoz épített modernista 
szárny, melyben a közelmúlt-
ban a Telekom kapcsolóházai és 
különböző telekommunikációs 
rendszerei működtek. Az épü-
letben nyílt kulturális központ 
majdnem száz alkotónak (kép-
zőművészeknek, zenészeknek, 
alkalmazott művészeknek) ad 
teret. Az épület 7. szintjén, az 
egykori menza terében egy kul-
turális befogadóteret tevreznek 
létrehozni, mely kiállításoknak, 
kulturális eseményeknek ad 
majd otthont. A december 14-
én nyíló, első kiállításuk magát 
a kiállítóteret is bemutatja, me-
lyet ez alkalommal még a múlt-
beli étkezde hangulatával együtt 
nézhetnek meg a látogatók. 

Kiállítási enteriőr RÓZSA Luca és 
NEOGRÁDY-KISS Barnabás műveivel, 
LUMÚ, 2021 
Fotó: Kerekes Zoltán

Young Scene 
Hungary – 
Short List
Esterházy Art Award 
2021
LUMÚ, 2021. december 1. – 
2022. február 13.

November 30-án kiosztották az 
Esterházy Art Awardot a Ludwig 
Múzeumban. A díjat kétévente 
ítélik oda, az elismeréshez kap-
csolódó kiállítás a fiatal magyar 
művészvilág legmértékadóbb 
áttekintésének minősül. A Short 
List 2021-re beválogatott hu-
szonhat pályamű közül megle-
pően sok foglalkozik a materia-
litás és a testiség szerepével, a 
korábban fontosnak tűnő abszt-
rakt és önreflektív művészeti ha-
gyomány pedig szinte egyáltalán 
nem érhető tetten. A kiállítás 
megpróbálja ezeket a tendenciá-
kat értelmezni: a pályaművek, 
amelyek korábban jellemzően 
izoláltan jelentek meg a térben, 
most dialógusba lépnek egy-
mással, az egyik bemutatott mű 
például a kiállítás összes teré-
ben, szétszórva jelenik meg. Ez 
a rendezési mód lehetőséget 
ad annak eldöntésére, hogy az 
egyes művészi világok határait 
átlépő kapcsolatok vajon termé-
keny barátságokat vagy éppen 
veszélyes, konkurens szituáció-
kat teremtenek-e. Az idei díja-
zottak: Rózsa Luca Sára, Tran-
ker Kata és Ulbert Ádám.
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A kontextusából kiragadott, töredékes minőségében kibontakozó filmstill a narratíva totalitása 
helyett a hiány enigmatikus tágasságát hordozza. A jelenetek formájában konzervált 
pillanatok – akárcsak az ismeretlen távlatokat megnyitó, alakuló jelen – arról tájékoztatnak 

minket, hogy a valóság mindig szembesíthet váratlan forgatókönyvekkel, és bármikor új 
konstellációkba rendeződhet. A Collegium Hungaricum Berlin virtuális kiállításán, illetve a tárlat 
második állomásaként az Inda Galéria tereiben animációs filmeken, valamint azokkal párbeszédbe 
lépő kollázsokon, festményeken, printeken és rajzokon keresztül láttunk rá a női léttapasztalatok 
tematizálásának négy markáns képzőművészeti pozíciójára októbertől november végéig. A CHB 
digitális fényben fürdő tereiben szisztematikusan elhelyezett művek lineáris logikai struktúrájával 
szemben az Inda Galériában vitrinek, képkeretek, digitális kijelzők és a papír taktilis felszíne 
bonyolítja a látvány, a koncepció és a megmozduló vizuális történések közötti határátlépéseket. 
A különböző médiumokban megjelenő művek mikrokozmoszaira fókuszálva alternatív világok 
bontakoznak ki előttünk, melyekbe belépve érzetek szintjén a borzongástól a családi idill sugárzó 
optimizmusán át a fanyar, kritikai attitűdig ívelő regiszterváltásokat tapasztalhatunk. Először a 
kurátor, Bordács Andrea beszélt a kiállítás konceptuális hátteréről, majd a művészekkel elemeztük 
látásmódjukat és egy-egy mű belső dinamikáját.

Beszélgetések 
animációról 
és női 
történetekről

Vető Orsolya Lia

VOL: A kiállítások azt a kérdést állították a 
középpontba, hogy hogyan viszonyul egy-
máshoz az állókép rögzített jellege és az 
animált kép folyékony időbelisége. Hogyan 
fonódtak össze az álló- és a mozgóképek 
történetszálai?
Bordács Andrea: Egy-egy filmnek, animá-
ciónak vannak olyan pillanatai, amelyek ön-
magukban is működnek, míg mások megma-
radnak fázisjeleneteknek. Olyan alkotókban 
gondolkoztam, akiknél az animációkat álló-
képek is kísérik. Amikor egy-egy animációról 
vagy videómunkáról írnak egy katalógusban 
vagy egy művészeti folyóiratban, az illusztrá-
ciónak szánt kép mindig csak egyetlen jelene-
tet tud megmutatni, ezért ki kell választani azt 
az ikonikus momentumot, mely képes kifejez-
ni az egész művet. Ilyen emblematikussá vált 
képeket nem animációs filmekből is ismerünk.

A kiállított művészeknél más-más az álló-
kép és a mozgókép viszonya. Mindegyi-
küknél születtek állóképes elemek is, noha 
a végső műveknek az animációt szánták. 
Szabó Eszternél a kiinduló jelenet létezik 
állóképként, Uray-Szépfalvi Ágnes viszont 
minden fázist megrajzol, azokat fotózza, 
majd stop motion technikával illeszti moz-
góképpé. Wunder Juditnál először készült 
el az animáció, melynek bizonyos jelenete-
it kinyomtatta állóképként. Magyarósi Évát 
azért is hagytam a végére, mert nála ez 
alkotásonként változik. Többnyire először 
jönnek létre a rajzok, de az animációkban 
egészen másként jelennek meg, ez különö-
sen a Láthatatlan rajzok esetében igaz.

A négy alkotótól a kiállításokra olyan ál-
lóképeket választottam, amelyek magukban 
is működőképesek anélkül, hogy az előtte 

vagy az utána következő jelenetet ismer-
nénk. Leginkább William Kentridge kiállí-
tásain, installációiban találkoztam hasonló 
megoldással. Szerintem a mozgó- és álló-
kép együtt kiállítva erősíti egymást. Az álló-
képek hol az animációk bizonyos jeleneteit 
teszik hangsúlyosabbá, hol mintegy kitágít-
ják az asszociációs mezőt.
VOL: A kiállítások kurátori szövegében a 
„female gaze” fogalmára hivatkozol. Ho-
gyan lép működésbe ez a szemléletmód a 
kiállított munkákban? Milyen összefüggé-
sek rajzolódtak ki a művek között?
BA: Az eredeti koncepcióban az állókép és a 
mozgókép kapcsolatára helyeztem a hang-
súly, de a válogatásom során – s ez már az 
első online kiállításon is nyilvánvalóvá vált 
– a női tekintet megjelenése legalább olyan 
domináns szerepet kapott. Az Inda Galéria 

Traumaszilánkok, 
képfolyamok

Inda Galéria,  
2021. X. 14. – XI. 26.
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helyet biztosított, hogy ezt Budapesten élő-
ben is megcsinálhassuk, s némi módosítás-
sal (Szabó Eszter és Magyarósi Éva munkái-
ban történt változás) még erőteljesebb lett 
ez a női nézőpont. Az Indában már temati-
kus szekciókat alakítottam ki, ami különösen 
a „párkapcsolat termében” érhető tetten.  
A másik mint teher, a magány, a hétközna-
pok során elvesző intimitás, a személyes 
emlékezet és a család kérdései is a művé-
szek tekintetén keresztül jelennek meg.
VOL: Lena (2012) című munkádban külön-
böző, a művészettörténetből ismert festmé-
nyekből formálsz talányos cselekményeket: 
a magritte-i alakok, Velázquez Vénusza és 
a szűzies femme fragile-figurák egy balthusi 
utcakép, majd egy apokaliptikus táj végte-
lenjében tevékenykednek, egyfajta kimoz-
dított élőképet hozva létre. Választásaid 
utalnak a női testre vonatkozó kánonra és 
annak változásaira is?
Magyarósi Éva: A Lena életem első olyan 
alkotása, ami stúdióban készült. A mun-
kafolyamatokban többen vettek részt, ko-
moly stáb állt a befejezett animáció mö-
gött. Megtapasztalhattam, hogy hányféle 
gondolati szűrőn keresztül csepeg át az 
üzenet, mielőtt véglegesnek nyilvánítom 
a filmet. Ezáltal egyszerre voltak pozitív 
és negatív visszacsatolásaim is. Az, hogy 
a Lenából a női testre vonatkozó kánonok 
vannak éppen kiemelve 2021-ben, az talán 
ennek az elmúlt pár évnek is a jellemzője 
lehet. Most éppen így tudunk viszonyulni 
a film mondanivalójához, amit, valljuk be, 
eléggé nyitva hagytam. Szeretek bízni a 
nézők képzelőerejében, hogy a különböző 
szimbólumok mit hívhatnak elő a befogadó-

ban, és milyen élményekhez tudják azokat 
kapcsolni. A Lenának volt egy hosszabb, 
kvázi lineáris története is, amiből végül 
csak pár mondat lett kiragadva, szabad-
verssé átdolgozva. Muszáj volt a szöveges 
ívet leegyszerűsíteni. Annyira intenzív volt a 
kép-hang-szöveg sáv egyszerre, hogy köny-
nyű volt elveszni benne. Így végül a Lena 
talán egy olyan film lett, amelynek a han-
gulatára fel lehet simulni és sodródni vele.  
A loop, mely valóban utal művészettörténeti 
cselekményekre, a tavasz-nyár-ősz-tél szín-
világán, tónusain halad át, indul és érkezik 
meg ugyanabba a balthusi kompozícióba. 
Van egy személyes élményem, mely miatt 
így készítettem el. Minden alkotáshoz tar-
toznak olyan tapasztalatok, melyek végül 
titkosak maradnak. Nem azért, mert annyi-
ra döbbenetesek vagy bizalmasak, hanem 
hogy a film eredeti célja, az erős hangulati 
hatás meg tudjon maradni.
VOL: Tundra (2018) című filmed komplex 
motívumvilágában többször felbukkannak 
a testekből kinövő, megsebzésre és véde-
kezésre is alkalmas karmok, tüskék, orga-
nikus, fegyverszerű idomok. Milyen jelen-
tések hordozói ezek a motívumok? Hogyan 
hatja át a munkáidat a női szerepek feltér-
képezésének, megértésének és dramatizá-
lásának vágya?
MÉ: A történetmeséléseim azokból a privát, 
valós eseményekből indulnak, melyeket a 
hétköznapjaimban megélek. Ezeket ötvözöm 
fiktív, elvont elemekkel. Így születnek meg 
azok a mikrotörténetek és novellák, melyek 
aztán kiindulópontként szolgálnak. 2018-
ban készítettem a Tundra című animációmat. 
A cím egyszerre utal az éghajlati öv termé-

szeti jellemzőire, illetve arra a Maugli-szerű 
főhősre, aki ennek az utópisztikus világnak 
a főszereplője. A műben benne van mindaz 
a démoni félelem és aggodalom, amit anya-
ként tapasztaltam meg négy gyermekem szü-
letésekor. Azt a visszavonhatatlan verdiktet, 
mely az anyák lenyűgöző szerepe, akik életet 
adnak, de ezzel halált is osztanak.

A Tundra-rajzsorozat első képét Natiká-
ról, legnagyobb kislányomról készítettem. 
Akkor volt talán négyéves, a rajznak pedig 
az a címe, hogy Natasa hatévesen. A képen 
egy viszonylag mogorva tekintetű kislány 
áll tüskékkel a testén és egy egyre növekvő 
árnnyal a teste mögött. A rajz számomra is 
ijesztő volt, mert tulajdonképpen csak „ki-
csúszott”. Néztem a rajzot. Tényleg így fog 
kinézni ez a felhőtlen gyerek két év múlva? 
És igen, végül is elmondható, hogy két év 
elteltével a rajz tartalma valóra vált. Addig-
ra vizualizálódtak azok az apró, pici sérülé-
sek, hegek, tüskék a kislány személyiségén, 
melyek egész addigi életében láthatatlanok 
voltak. A gyereknevelés egy kísérlet. Ki 
akar a gyermekének ártani? Mégis, a fo-
lyamatos viszonyokban kikerülhetetlenek a 
sérülések. Amik kezdetben tüskék, később 
hajtásokká, majd megkövesedett csontok-
ká, rohadó vázakká alakulnak. A folyamat-
ba félelem vegyül. Nem tudunk tiszták és 
feltétlenül jók maradni.

Mivel privát helyzetemnél fogva is érde-
kelnek a női szerepek és feladatok, megpró-
báltam a „mai nő” alakját ábrázolni. Vagyis 
a különböző női szerepeket felfeszíteni az 
egyes éghajlati övekre jellemző növényi, ál-
lati és természeti tulajdonságok ívére, beba-
rangolva általuk egy-egy nagyon aktuális és 

URAY-SZÉPFALVI 
Ágnes: Poco 
Allegretto 5., 2016, 
rajzszén, papír, 
75×105 cm
A művész 
jóvoltából
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fontos kérdéskört. Elkészült már a Tundra, 
a Qana utolsó napjai, alakul a Tramontana, 
és megszületett a Tajga forgatókönyve is. 
Ezek a filmek és a hozzájuk tartozó rajzok, 
installációk egy komplex, tétova realitás-
ba kalauzolnak, amelyben csatákat vívunk, 
melyek végkimenetele mindig bizonytalan 
marad. Egy harmincas évei végén járó, fiatal 
anya ma, mikor környezetünk összeomlását 
éljük, mikor a jég valóban gyorsan olvad, 
joggal aggódhat a valóság miatt, önmagáért 
vagy még inkább a gyermekei miatt. Jogo-
san osztja meg velünk szorongását, és vele 
együtt mi is érezzük a jelenetek szépségé-
ből fakadó finom és – a felettük lebegő fe-
nyegetésből adódó – ijesztő borzongást.  
A „szolasztalgia”1 fenyegetésére gondolok, 
az érzésre, hogy az otthonunk, a Föld már 
nem a miénk többé, miközben a makrokoz-
moszhoz fűzött viszonyunk is elszegényedik.
VOL: A Kötelék (2016) című animációd szür-
reális képekben gazdag történet, az emberi 
kapcsolatokról mesél. A képkockák válta-
kozásában a befogadó képzeletbeli jelene-
tek belső valósággá transzformálódó mo-
mentumait éli át. Hogyan őrzik az átalakulás 
lehetőségét a videó mellett bemutatott, izo-
lált állóképek? 
Wunder Judit: Az animáció műfaja a dol-
gok egymásba való átalakulásával megle-
hetősen dinamikus történetmesélésre ad 
lehetőséget. Az állóképek kiválasztásánál 
a hangsúly elsősorban a főszereplő nő lel-
kiállapot-változásainak ábrázolásán volt.  
A Vágyódás, Beteljesülés és Várakozás 
című képek, bár első ránézésre statikusnak 
hatnak, a történet három érzelmileg túlfo-
kozott, összetett pillanatát mutatják be.

VOL: Az animációt erőteljes, szubjektív 
kommunikációs eszközként használod. Ho-
gyan alkalmazod ezt a médiumot traumák, 
érzelmi sebesülések és távlatok feltárására?
WJ: Való igaz, hogy minden alkotótevé-
kenység a létrehozás örömén túl egyfajta 
terápia is. Ahogy a legtöbb művészeti te-
rületen dolgozó kollégám, én is személyes 
élményanyagból merítem a történeteimet, 
melyek aztán további fikciós elemekkel bő-
vülnek. Ebben a filmben a magánytól és a 
terhességtől való szorongás kérdésköre ér-
dekelt elsősorban, de ugyanolyan fontos-
nak tartottam a történetben található hu-
moros pillanatokra is rávilágítani.
VOL: A Poco Allegretto (2016) című, kéz-
zel készített szénrajz animációd frontálisan 
ábrázolt női főszereplőjének megjelenített, 
majd kiradírozott mozdulatai egy sajátosan 
rétegződő felületet eredményeznek, amely 
által az egyik pillanat szinte a másikba mo-
sódik. Hogyan támasztja alá a műben meg-
fogalmazódó gondolati ívet a processzus 
kiemelése?
Uray-Szépfalvi Ágnes: Bizonyára mindenki 
ismeri az érzést, mikor megihlette valami, 
és ott lapul az ötlet akár évekig, valahol a 
jegyzetek között vagy a fejében egy hátsó 
polcon. Így voltam a szénrajz eltörlésével és 
átrajzolásával létrehozott animáció ötletével 
is. 1997-ben, a documentán láttam először 
William Kentridge-től a Felix in Exile című 
művet. Rögtön tudtam, hogy ki akarom pró-
bálni egyszer ezt a technikát, főképp, mert 
a szénrajz az egyik fő profilom, szeretem ezt 
az anyagot.

Így, ha jól számolom, tizenkilenc évet érlelő-
dött ez az animációs ötlet, míg egyszer úgy 
alakult, hogy megkérdezték tőlem: van-e 
valami, ami beleillik a Bartók-kiállításba. 
Rávágtam, hogy persze, van ideillő mun-
kám. Ezek után nekiláttam életem első ani-
mált filmjének. Különös tapasztalás, ahogy 

MAGYARÓSI Éva: Tundra, 2018, állókép, 2D-animációs 
videó, 5' 40", 1920×1080 px, sztereó
A művész jóvoltából

SZABÓ Eszter: Széphercegnő, 2021,  
videostill
A művész jóvoltából
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az ember megrajzolja, lefotózza és aztán 
eltörli a rajzot, illetve beleépíti a következő 
rajzba. Játékos varázslás – itt kapcsolódik 
a gyerekdal gondolati ívéhez.
VOL: A rajz spontaneitása hangsúlyosan 
jelen van munkáidban. Mit ad számodra az 
animáció médiuma, az időbeli kiterjesztés 
lehetősége? Mennyiben más ez a játéktér?
USzÁ: Jó megközelítés a „játéktér” kifeje-
zés, ahogy épp említettem a „játékos va-
rázslást” az eltűnő, egymásba épülő rajzok 
kapcsán. A rajz számomra az energia megé-
lésének egyik formája, örömforrás. Érdekes 
látni, ahogy elmosódik egy rajz, mintha a 
tengerparti homokba karcoltam volna, majd 
áthullámzik a következőbe. Persze a kame-
ra rögzíti a folyamatot, így a képek egymás-
utánja mozgásérzetet hoz létre.

Ez a néző figyelmét is megragadja a fe-
lénk forduló portrékat ábrázoló művek ese-
tében, mert valóban olyan, mintha a rajz 
modellje odafordulna hozzánk a figyelmé-
vel és belenézne a szemünkbe. Megszólítva 
érezzük magunkat. Mikor profilból látunk 
valakit, először megfigyelők vagyunk, de 
egyszer csak szembenéz velünk az arc, ami 
kivált az ösztöneinkből egy közvetlen re-
akciót. Egy állóképnél ez nem így játszódik 
le bennünk. Ezt adja számomra az időbeli 
kiterjesztés, pedig alig két szívdobbanásnyi 
időről beszélünk, mely alatt nyolc különbö-
ző rajz pereg le.
VOL: Széphercegnő (2021) című művedet a 
CHB online kiállításán egycsatornás videó-
ként láthatta a közönség, majd egy későbbi 
alkalommal a Q Contemporary tereiben – a 
Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat is el-
nyerve – installatív megoldást választottál 

még inkább szétrobbantva az animációt.  
A főszereplő integritását megzavaró glitch- 
ek tudattalan elfojtásokat, kényszereket 
idéznek. Milyen társadalmi jelenségekből 
indultál ki? Hogyan kapcsolódik össze a 
munkáidban a történetmesélés a technikai 
apparátussal?
Szabó Eszter: Ezt a munkát Mosonyi Aliz 
egyik verse inspirálta. Bár a műben van 
némi narratíva, alapvetően inkább egy hely-
zet leírásáról szól: egy szép hercegnő üldö-
gél kezében tulipánokkal, melyek felváltva 
sustorognak a fülébe különféle nevelő cél-
zatú utasításokat: „Ne izegj-mozogj!”, „Állj 
egyenesen!”, „Ülj egyenesen!”.

Az installáció egy ötcsatornás videóból 
áll. A videók 3D-animációk, melyekben 
a tulipánok által képviselt láthatatlan erő 
találkozik a lány saját ágenciájából eredő 
mozgásával. Ez a munka egy sorozat része, 
melyben a szelídítés, az engedelmességre, 
tisztes viselkedésre nevelés mint hatalmi 
eszköz érdekelt. Ami a technikai appará-
tust illeti, az animációk létrejöttét nagyban 
meghatározták a számítógép által generált 
véletlenek. Ezek a random becsípődések 
kétféle mozgásból állnak össze, egyfelől a 
főhős animált mozgásából, másrészt a tu-
lipánok erejét szimbolizáló fizikai szimulá-
ciókból. Ennek eredménye, hogy a lány egy 
olyan közegben próbál meg létezni, mely őt 
egyre inkább nyomja, lehúzza, köré nő.

A munka eredetileg egy két és fél perces 
videó volt, mely ezekből a fragmentumok-
ból állt. A CHB-ben így szerepelt. Ezt fej-

lesztettem tovább a Q Contemporaryban, 
ahol az öt videó párhuzamosan fut, de a 
körbejárható, szoborszerű jellege miatt 
sohasem láthatóak egyszerre, ezért a szét-
töredezettség és az események többféle 
lehetséges kimenetele még jobban tud ér-
vényesülni.
VOL: A periférikus helyzetben élő, a társa-
dalom számára szinte láthatatlan emberek 
régóta témái munkásságodnak. Van értelme 
a műveid kapcsán határozottan női néző-
pontról beszélni?
SzE: Ez érdekes kérdés. Nem szeretem azt 
a szót, hogy női. Ez olyan distinkció, ami 
azt hangsúlyozza, hogy a férfi szemszög az 
alapvetés, és ehhez képest kell megjelölni 
azt a „speciális” esetet, hogy valaki női né-
zőpontból néz vagy beszél. Számomra az a 
kihívás, hogy megtaláljam a saját nézőpon-
tomat úgy, hogy arról lehámozzak minden 
egyéb prekoncepciót. Ez például azt jelen-
ti, hogy hétköznapi nőket tudjak úgy nézni 
és láttatni, hogy az ne a szépségről és ne a 
gúnyról szóljon. Ez egyfajta gyakorlat, ami-
ben a minél láthatatlanabb, megszokottabb 
jelenségekre fókuszálok.

A Szabó Eszterrel készült bővebb interjúnkat a követke-
ző oldalakon olvashatják.

1 Glenn Albrecht fogalma, mely a környezeti változások kapcsán érzett szorongást jelenti.

WUNDER Judit: Kötelék, 2016,  
állókép, 2D-animáció, 9’ 42”
A művész jóvoltából
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A 2011 óta kétévenként meghirdetett Leopold Bloom Díj célja, hogy a hazai képzőművészek 
nemzetközi karrierépítését támogassa, és elősegítse a szorosabb képzőművészeti 
kapcsolatokat Magyarország és a nyugat-európai országok között. Az idei díjazott, Szabó 

Eszter munkáit a zsűri frissnek, egyszersmind érettnek találta. Szabó Eszter a hétköznapi 
élet társadalmi viszonyaiból nyer inspirációt. Festményekből animált műveinek megfáradt 
nőalakok a főszereplői, akik a mindennapi realitás fiktív elszenvedői. Megfigyeli, gyűjti, sűríti és 
feldolgozza az „itt és most” jelenségeit. Az alakok általában nem rendelkeznek az idealizált „női 
szépség” attribútumaival, és nem is egy konkrét személy vonásait viselik magukon. A karakterek 
sokkal inkább mozaikszerűen épülnek fel, és a hasonlóságot, tipikusságot reprezentálják.  
A Leopold Bloom Díj kiállításán látható Széphercegnő című animációjának alapja saját festménye, 
amely Lucas Cranach festőművész 16. századi, Anna Cuspinianról készült portréjának kortárs 
újraértelmezése. Műve kapcsolatot és új narratívát hoz létre a klasszikus festészet és a kortárs 
művészi jelenlét között, ami azért is izgalmas, mert mindannyiunkat emlékeztet arra, hogy az 
emberi létállapot évszázadok óta szinte változatlan.

Beszélgetés 
Szabó Eszterrel,  
a Leopold Bloom 
Díj nyertesével

Sirbik Attila

SA: A Leopold Bloom Díj odaítéléséről döntő 
mindenkori zsűri esetében fontos kritérium, 
hogy a résztvevők ne csak a saját országuk 
művészeti közegére, hanem a globális szín-
térre is rálátással bírjanak, a magyar művé-
szeti szcénához azonban ne kötődjenek. Az 
idei zsűri tagjai ismerték már a munkáidat, 
vagy a műterem-látogatás során találkoztak 
először azokkal?
Szabó Eszter: Nem tudok róla, hogy az ír, a 
lengyel és a szlovák kurátorokból álló zsűri 
tagjai korábban ismerték volna a munkái-
mat. A nemzetközi zsűri független, friss né-
zőpontból tekint az itthoni művészeti közeg-
re, ezért is fontos, hogy minden alkalommal 
más országból, más-más intézményekből 
érkezzenek.
SA: Pályád során többek között Párizsban, 
New Yorkban, Brüsszelben és több francia 
és német nagyvárosban is bemutatkoztál.  
A Leopold Bloom Díj egyik kiemelten fontos 

szerepe, hogy támogassa a magyar kép-
zőművészek nemzetközi karrierépítését. Ez 
a gyakorlatban hogyan segíti majd a már 
megkezdett nemzetközi pályafutásod továb-
bi alakulását?
SzE: A mindenkori nyertes vállalja, hogy lét-
rehoz egy külföldi kiállítást a közeljövőben. 
Hogy ez majd milyen hatással lesz az én pá-
lyafutásom alakulására, azt nehéz előre lát-
ni. Remélem, sikerül olyan intézményt talál-
ni, ahol lesz érdeklődés a munkáim iránt, és 
inspiráló közegbe kerülök.
SA: Mindig is fontosnak tartottad, hogy 
ugyanolyan intenzitással építsd a külföldi és 
a hazai karrieredet?
SzE: Igen, persze. Külföldön bemutatkozni 
mindig nagyon tanulságos. Tágabb a kontex-
tus, sok itthon működő asszociáció, referen-
cia nem működik, miközben újabb értelme-
zési lehetőségek megnyílnak.

SA: A külföldön való bemutatkozások ter-
mészetes állomása a különböző rezidencia-
programokon, műhelymunkában való rész-
vétel, általuk pedig a kapcsolatépítés?
SzE: Igen, ez így van. Persze azért kapcso-
latot építgetni másfajta tevékenység, és elég 
nehéz műfaj a magamfajta művészeknek, 
akik sokszor inkább csak sodródnak az ese-
ményekkel. Minél tovább van lehetőség rezi-
dencia, iskola vagy egy workshop keretében 
egy adott helyen maradni, annál tartósabb 
kapcsolatok tudnak létrejönni.
SA: A mai magyar társadalmi térnél tágabb 
az a környezet, melyben a női tapasztalattal 
foglalkozol. Fontos számodra a nők olyan 

Összerendezett 
véletlenek

Q Contemporary,  
2021. XI. 14-ig

SZABÓ Eszter: Széphercegnő, 2021,  
videostill

A művész jóvoltából
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ábrázolási lehetőségeinek keresése, hogy az 
ne a „női szépségről” szóljon, ugyanakkor ne 
legyen benne cinizmus és a gúny sem.
SzE: Igen, nagyon finom határon billegnek 
a munkáim. Időnként kapok olyan vissza-
jelzést, hogy valaki a kiállításom után azon 
kapja magát, hogy úgy kezdi látni az embe-
reket, ahogy a munkáimban, és ez nagyon 
izgalmas számomra. Mert ez valóban egy-
fajta „látásmódgyakorlat”. Erről a 2019-es 
Homo Domesticus című kiállításom kapcsán 
beszélgettünk az Új Művészet online felüle-
tén.1 A Leopold Bloom-kiállításon szerep-
lő installációm egy többcsatornás videó. 
Főszereplője egy kitalált karakter, amit az 
említett kiállításra festettem, amely valóban 
a női tapasztalatokkal foglalkozott. Bár a 
szelídségre nevelés mint jelenség leginkább 
a nőket érinti, ebben a munkában engem 
jobban érdekelt a főszereplő viszonya a 
„tulipánok erejével” mint általános, felettes 
hatalommal.
SA: Gyerekkorodat bizonyos tekintetben a 
berlini fal lebontása és a hidegháború vége 
határozta meg. Akkoriban a nagyobb társa-
dalmi szabadság megnövekedett szegény-
séggel és munkanélküliséggel, elhagyatott 
ipari tájakkal és fokozott környezetszeny-

nyezéssel, nacionalizmussal és az új ér-
tékekkel szembeni cinizmussal párosult. 
Emellett majdnem minden posztkommu-
nista országban elkezdődött a művészeti 
élet újrastrukturálása. Később, művészeti 
pályád kezdetén és annak kibontakozása 
során reflektáltál valamilyen módon erre az 
időszakra?
SzE: Nagyon nehéz megállapítani, hogy mi 
határozza meg az ember gyerekkorát. Én 
annyiban reflektáltam erre az időszakra, 
hogy sok munkám foglalkozik hétköznapi 
emberekkel. Az ő habitusukat, hangulatukat 
pedig erősen meghatározza mindaz, amit 
olyan jól összefoglaltál.
SA: A posztkommunista miliőben gyökerezik 
a nőiesség sztereotípiáit feltérképező, kriti-
kus szemléleted is?
SzE: A „nőiesség” fogalmával pont az a 
gond, hogy nagyon egysíkú, nincs sokféle 
változata. Ennek nincs szerintem köze a he-
lyi miliőhöz. Persze az én karaktereim azért 
eléggé kelet-európainak tűnnek, de ez azért 
van, mert értelemszerűen ezt a valóságot lá-
tom magam körül.
SA: Milyennek látod a kelet-európaiságot? 
Önmagában szemléled, vagy a Nyugat tükré-
ben tekintesz rá?

SZABÓ Eszter: Széphercegnő, 2021,  
enteriőr, Q Contemporary
A művész és a Q Contemporary jóvoltából

Lucas CRANACH: Anna Cuspinian, 1502,  
olaj, fa, 59×45 cm



11

SzE: Bár alapvetően úgy gondolom, hogy 
konceptuális művészetet csinálok, a mun-
kamódszeremben általában mégsem fog-
lalkozom ennyire konkrét fogalmakkal. Sőt, 
pont arra törekszem, hogy minél prekon-
cepció-mentesebben szemlélődjek. Ez egy 
olyan gyakorlat, amelyben sok – amúgy lát-
hatatlan – rétege jön elő a valóságnak pont 
azért, mert sikerül abból a zónából kilépni, 
amelyben ezek a kategóriák léteznek, mint 
például a kelet-európaiság vagy a nőiség. 
Ezekkel a fogalmakkal a legfeljebb utólag 
próbálom értelmezni a munkáimat.
SA: Amikor néhány évvel ezelőtt beszélget-
tünk, azt mondtad, hogy rengeteg globálisan 
is érvényes társadalmi probléma van a világ-
ban, melyekhez nem lehet nem kapcsolódni. 
Még mindig így érzed? És ha igen, hogyan 
csapódik ez le az alkotásaidban?
SzE: Érdekelnek a különféle manipulációs 
formák. A fegyelmezés, a norma mint hatal-
mi eszköz, illetve az ebben a közegben létez-
ni próbáló ember. Erről is szó van a mostani 
installációban.

SA: A digitális hibák, glitchek létrehozása 
előre eltervezett volt? Mondhatni, megterve-
zett véletlen? 
SzE: A munkafolyamat során a legelső hibák 
engem is megleptek. Egy-két próbálkozás 
erejéig még küzdöttem ellenük, de aztán in-
kább elkezdtem ezekkel játszani. Ilyen érte-
lemben megtervezett véletlenekről van szó, 
igen.
SA: Alkotásodban a véletlen kijátssza a mér-
nöki pontosság tévedhetetlenségébe vetett 
hitet?
SzE: Igen. A 3D-s program (a szoftver neve 
C4D) tulajdonképpen egy steril laboratóri-
um, ahol tényleg mindennek a paraméterét 
be lehet állítani – az objektumok méretétől 
kezdve a súlyukon át a rájuk ható gravitáció, 
a szél, a turbulencia, az anyagok hajlékony-
sága, egymáshoz való viszonyai mind-mind 
külön állíthatóak. Én úgy teszek-veszek eb-
ben a „laboratóriumban”, hogy a valóság le-

képezéséhez nem is értek, és nem is törek-
szem arra. A véletlenül létrehozott elemeket 
felhasználom (vagy nem), ahogyan a gesz-
tusfestészetben a festő a lecsöppent festéket 
beépíti a képbe.

1 Sirbik Attila: Ha egyszer csak visszavadulunk. Beszélgetés Szabó Eszterrel Homo Domesticus című kiállítása kap-
csán. ujmuveszet.hu, 2019. június 19. https://www.ujmuveszet.hu/2019/06/ha-egyszer-csak-visszavadulunk/

SZABÓ Eszter: A. C., 2019,  
olaj, fa, 76×67 cm
A művész jóvoltából
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Rózsa T. Endre

A láthatatlan 
illesztés erősebb, 
mint a látható

Szinte napra pontosan kilenc éve, 2012. október 26-
án nyílt meg a Cézanne és a múlt – Hagyomány és 
alkotóerő című kiállítás a Szépművészeti Múzeum-

ban. A mostani nagy Cezanne-tárlat1 koncepciója inspirá-
lódik a korábban elért eredményekből, időbeli irányultsá-
ga viszont ellentétes. Előbb a múlt, később a jövő: az első 
Cezanne művészetének elődeit, előzményeit kutatta fel, a 
jelenlegi a festészeten belüli következményekig halad elő-
re. A cezanne-i „hatás” talán legmarkánsabb irányzatáig, 
a nemzetközi konstruktivizmusig tágult a panoráma. A két 
kiállítás együtt diptichon, amelyet az időbeli távolság mi-
att nem könnyű észlelni, de mindkettő önmagában zárt és 
teljes egész. Egyetlen Cezanne-mű, a Kártyázók közös, 
egyedül ez a festmény szerepelt és szerepel mindkét ki-
állításon. A kétalakos Kártyázók és a körülötte kialakított 
műtárgyegyüttes a jelenlegi kiállítás egyik csúcspontja.  
A 2012-es megnyitót hatévnyi forráskutatás, kutatómun-
ka, majd a bonyolult kölcsönzési hálók megszervezése 
előzte meg, a 2021-es kiállítás talán még nagyobb elő-
készületek után valósult meg. A világ élvonalához tartozó 
nagy múzeumok – a Louvre, a British Museum, a Musée 
d’Orsay, a moszkvai Puskin Múzeum és a Tretyakov Ga-
léria, a szaratovi Radiscsev Múzeum, a bécsi Albertina, 
a New York-i Met és a MoMA, a bostoni Museum of Fine 
Art, az edinburghi National Gallery of Scotland, az oxfor-
di Ashmolean Museum, a washingtoni National Gallery, 
a brazíliai Museu de Arte de São Paulo vagy az amsz-
terdami Stedelijk Museum, hogy csak a legismertebbe-
ket és a váratlanokat említsem – és sok gyűjtemény vált 
meg egy időre a budapesti kölcsönzés kedvéért egy-egy 
féltett kincsétől, és több világhíres magángyűjtemény tu-
lajdonosa is meghajlott a magyar kérés előtt. A műveket 
kölcsönző intézmények névsora igen látványos. A titok 
nyitja, hogy a Szépművészeti Múzeum szilárdan őrzi a 
blockbuster kiállításokkal megerősített rangját, és hogy a 

Cezanne-kiállítások főkurátorát, Geskó Juditot kollégái a 
múzeum nemzetközi ászának tekintik. Eredményességét 
tekintve nem ok nélkül. 

Olajfestmények, akvarellek és rajzok – Cezanne több 
mint száz műve – adták a 2012-es kiállítás gerincét, amely-
hez az elődnek, inspirációs forrásnak tekintett mesterek, 
Manet, Michelangelo, Poussin, Bernini és mások alkotásai 
társultak. A jelenlegi kiállítás nem kevésbé nagyszabású, 
de nem a múlt, hanem a jövő, nem az előzmények, hanem 

Cezannetól 
Malevicsig – 
Árkádiától az 
absztrakcióig

Szépművészeti Múzeum,  
2021. X. 29. – 2022. II. 13.

Paul CEZANNE:
A nagy fenyő, 1887–1889,  
olaj, vászon, 85,5×92,5 cm
Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand
gyűjteménye, São Paulo
São Paolo ©Foto [Photo] 
MASP João Musa
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a folytatás irányába nyitja az utakat, amivel Cezanne mű-
vészetének értelmezési terét a kubizmus és a konstruk-
tivizmus irányába tágítja. A koncepció kiérlelésének fo-
lyamata adta meg tehát, hogy milyen művek illeszkednek 
egymáshoz, és ez jelölte ki a kölcsönzési célokat.

A kiállítási koncepció meghatározó eleme a tempora-
litás, a történeti időbeliség folyamata, a múlt és a jövő 
mindennapi értelemben vett elkülönítése. Cezanne művé-
szetének előzményei, saját stílusának változásai és alko-
tásainak eltérő hatástörténetei az időtengely triviális ská-
láján jelennek meg, ami természetes. Azonban ennél jóval 
lényegesebb az idő mint fogalom értelmezése. A korszak 
jellemző és népszerű időfogalmát Henri Bergson dolgozta 
ki. Felfogásában az idő szüntelen teremtés, a forma ál-
landóan változik az időben, a jelen mindig csak pillanat-
felvétel. Ez a posztulátum igen kapóra jött az impresz-
szionistáknak, Cezanne művészete azonban fokozatosan 
más irányba fordult. A különbség az eltérő festésmódban 
is tetten érhető. Az impresszionisták lendületes mozdula-
tai helyett Cezanne érettebb korszakától kezdve stabilan 
tartotta a kezében az ecsetet, megfontolt, tömör festék-
nyomokból építette fel színstruktúráit, és megkereste a 
témák mögött a tektonikus szerkezeteket. Művészetét, 
különösen a kései műveket, az egzisztencia filozófusai is 
felfedezték a maguk számára. Martin Heidegger verset írt 
Cezanne-ról, Geskó Judit idézi is a katalógushoz írt ta-
nulmányában, kis pontatlansággal. Bár az eredeti, német 
szöveg nehezen adható vissza magyarul, az Anwesen szó 
mégis többet, mást jelent, mint „jelenlévő”. A folyamat-
szerűség érzékeltetésére angol fordításban a „presenc-

ing”, francia fordításban az „entrée en présence” alakot 
használják. Érdemben foglalkozik ezzel a kérdéssel egy 
jelentős kortárs francia filozófus, Hadrien France-Lanord, 
aki monográfiát írt a Cezanne és Heidegger között fennál-
ló kapcsolatokról, s kitér Hantai Simon munkásságára is.2

A belga Paul de Man, aki a II. világháború után mérv-
adó irodalomkritikus lett az Egyesült Államokban, írásai-
ban elutasítja az időtengely létezését, tagadja a tempo-
ralitást, és hasadásként, az önmagától való elidegenedés 
mozzanataként értelmezi az időponthoz kapcsolódást, 
ezért a történelmet nem lineáris időbeliségben tételezi, 
hanem performatív instanciaképp. Paul de Man elméle-
te nem idegen a francia Jacques Derrida munkásságától 
sem, akinek gondolkodói horizontján a képzőművészet 
is felbukkant, például Hantai Simon művészete kapcsán. 
Idézett tanulmányában Geskó Judit kitér Erdély Miklós 
Idő-mőbiusz című szövegére. Ennek első tétele a követ-
kező: „Ami lesz és visszahatni képes, az van.” Erdély 
gondolata összecseng Jean-Paul Sartre egyik egziszten-
ciálfilozófiai terminológiájával. A „tervet” jelentő francia 
„projet” szót etimológiai alak szerint Sartre kettébontotta: 
pro = előre, jeter = vetni, dobni, vagyis a terv olyan irá-
nyultság, amit a jövőbe vetnek. Erre a nyelvi-szemléleti 
lehetőségre, ami a „tervezés” és „dobás” között adódik, 
Heidegger is felfigyelt. Entwerfen = tervezni, Werfen = 
hajítás, dobás. Véletlen egybeesés, hogy Paul Cezanne és 
Erdély Miklós arca és fejformája meglehetősen hasonlít 
egymásra. A moszkvai Puskin Múzeum gyűjteményében 
lévő Önarckép, amit a negyvenes éveiben járó Cezanne 
festett önmagáról, mintha egy Erdély-portré lenne.

Piet MONDRIAN:
Virágzó almafa, 1912, 

olaj vászon,  
78,5×107,5 cm
Kunstmuseum  

Den Haag, Hága
©The Hague, Kunst-

museum Den Haag
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A 80-as évek végén festette Cezanne A nagy fenyő című 
olajképét. Tájképein gyakran felbukkannak a pineafenyők 
mint a provence-i táj jellegzetes elemei, de ez a mű eltérő, 
különleges, mert csak egyetlen kecses törzsű, harmoni-
kus lombozatú fa áll a középpontban. Sokáig egy provan-
szál költő gyűjteményéhez tartozott, 1951 óta a brazíliai 
Museu de Arte de São Paulo őrzi. Jayne Warman szerint 
ez az egyedülálló fa olyan, mint egy portré, mintha egy 
barátját festette volna meg. Véleményem szerint a mű-
vet Cezanne pszichológiai önarcképeként is lehet értel-
mezni. A fatesztet (Baumtest) egy svájci pályaválasztási 
tanácsadó, Charles Koch alkotta meg 1952-ben, de egy 
művész esetében óvatosan kell bánni a következtetések-
kel. Feltűnő azonban, hogy a kép felső széléhez Cezan-
ne előbb egy nyolc centi széles csíkot illesztett, majd 
egy újabb négy és fél centis csíkkal bővítette tovább. Az 
eredeti méret 72,5×92,5 centiméter, a függőleges irá-
nyú toldások együtt 12,5 centisek, az új méret 85×92,5.  
A szélesség tehát nem változott, de a magasság megnőtt. 
A Cezanne-képek kompozíciója nyomán készült fény-
képek kimutatták, hogy a művész kizárólag függőleges 
irányban módosított a látvány elemein, a motívumokon, 
de szélességében nem. S a függőleges nyújtás emlékeztet 
El Grecóra.

A fateszt alapján, ha elfogadjuk, hogy az az önérté-
kelés tudattalan és érzelmi üzenetét képes hordozni, 
Cezanne az eredeti keretek között „nem fért ki”, és két-
szer is bővítette a vásznat. A körülmények nyomásának 
értelmezhető a felső szélbe ütközés, amit toldásokkal 
korrigált. Az első toldás lehetővé tette, hogy kiteljesed-
jen a pineafenyő koronája, a második révén a karcsú tör-
zsű fa teteje levegőt kapott. Összeért fölötte az égbolt, a 
lombozat zöldjei és az ég kékjei vibráló, életteli harmó-
niába léptek egymással.

Cezanne életútját számtalan kudarc tarkította. Ha ma 
feltámadna, nagyon meglepődne, hogy mennyire sike-
res lett utóéletében. Az érettségi vizsgán elbukott, pót-
vizsgára kényszerült, jogi tanulmányokba kezdett, de 
felhagyott vele, egy időre alkalmazott lett az apja bank-
jában, és számtalanszor utasították vissza műveit a nagy 
szalonkiállítások. Diadalmenete halála után kezdődött, 
1907 őszén egy posztumusz retrospektív kiállítás nyitot-
ta meg a sort. A Salon d’Automne rendezésében ötven-
hat mű került a közönség elé. Rainer Maria Rilke, aki ak-
kor Rodin titkára volt, a feleségének írt levélsorozatában 
arról számolt be, hogy Cezanne művei érzelmi sokként 
hatottak rá. 

Apja személyisége, aki kalaposmesterből lett bank-
alapító és sikeres bankár, nyomasztó súllyal nehezedett 
Cezanne-ra. Levélben számolt be egy esetről. Lekés-
te a vonatot, és harminc kilométert gyalogolt, hogy 
odaérjen a családi ebédre, nehogy provokálja az ap-
ját, mint írta. Ugyancsak ki kellett lépnie néhány órán 
keresztül, hogy időben érkezzen. Ekkor harminckilenc 
éves volt, már jócskán kinőtt a kamaszkorból. Picas-
so érdeklődését a nyugtalansága, szorongása ragadta 
meg. Egyik levelében ezt Cezanne leckéjének nevezte. 
A fenomenológus Mau rice Merleau-Ponty nagy tanul-
mányt írt visszatérő kétségeiről. Arról, hogy élete vé-
géig kételkedett a saját képességében, tehetségében. 
Cezanne magányosságának, depresszív hajlamainak 
ismeretében mégis nehéz tetten érni azt a szorongást, 
ami Franz Kafka írásművészetéből vagy Farkas István 
festményeiből azonnal ránk zúdul.

A Három fürdőző nő című festmény (1876–1877) Pá-
rizsból, a Petit Palais gyűjteményéből érkezett Buda-
pestre. A női aktokat háromszög kapcsolja össze, amit 
az összehajló fák csúcsíves kompozíciója tovább erősít. 

Paul CEZANNE:
Sétány Chantillyban, 1888, 
olaj, vászon, 82×66 cm
The National Gallery, 
London
© The National Gallery, 
London. Acquired from the 
Chester Beatty family under 
the acceptance-in-lieu 
procedure, 1990

Paul KLEE:
Az Ígéret földje, 1932, olaj, 
karton, 48,5×34,5 cm
Städel Museum, Frankfurt 
am Main
Fotó © Städel Museum -  
U. Edelmann – ARTOTHEK
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Esetleg finom utalás a gótikára, amit Cezanne szeretett, 
de a klasszikus festészetre mindenképp. Cezanne több 
mint tíz képet festett fürdőzőkről, a Három fürdőző nő 
eredetileg évtizedekig Henri Matisse tulajdonában volt. 
A vásárlás történetét Matisse megírta, mert fontosnak 
érezte, többször írt a képről, és a fürdőzők motívumai sa-
ját alkotásaiban is felbukkannak. A művészek általában 
nagyon kedvelték Cezanne fürdőzőket ábrázoló műveit, 
hatásuk jól nyomon követhető. Kézenfekvő példa Picasso 
közismert festménye, Az avignoni kisasszonyok, ahol leg-
alább egy alakon felismerhető Cezanne példája. A szintén 
háromszögbe komponált Nagy fürdőzőkön, melyet a Phi-
ladelphia Museum of Art gyűjteménye őriz, élete végéig 
dolgozott. A nietzschei értelemben vett dionüszoszi irány 
sem volt idegen a gondolatvilágától, amint azt például az 
Ünnep (Orgia) vagy a több változatban készült Bacchaná-
lia (Szerelmi küzdelem) mutatja.

 
Amikor fiatalemberként Cezanne Párizsba érkezett, láto-
gatni kezdte az Académie Suisse műtermeit, s ott ismer-
kedett meg és barátkozott össze Camille Pissarróval. Pis-
sarro volt az idősebb, és Cezanne követte; több mint egy 
évtizeden keresztül hatott rá az impresszionizmus igézete. 
A modernizmus híres múzeuma, a MoMA kiállítást rende-
zett kettejük közös időszakáról.3 

A 80-as évek elején Cezanne továbblépett, mert vala-
mi „megbízhatóbbat és tartósabbat” akart csinálni, aho-
gyan írta. Új korszakában megerősödött benne a sűrűbb 
szerkezet, a feszesebb képszerkesztési megoldások iránti 
igény. Csendéleteinek kompozíciójában finom és elegáns 
eltolással akár nézőpontot is változtat, de az irány függő-
leges marad. 

A Szépművészeti Múzeum kiállítása Cezanne „konst-
ruktív” korszakára tette a hangsúlyt, és ennek folytatását 
mutatja fel a nemzetközi modernizmusban. A kétalakos 
Kártyázók mellé társított konstruktív képek, például a 
holland De Stijl köréhez tartozó Huszár Vilmos Bakkara-
játék című műve igen meggyőzően mutatja a kapcsoló-
dást. Vagy ilyen Braque kubista képe, amit Cezanne egyik 
kedvelt helyszínén, a l’estaque-i öbölben festett. 

Remek modern anyagot sikerült Cezanne-hoz társí-
tani, már a névsor is imponáló, Malevics, Piet Mondrian,  
Moholy-Nagy, Pevsner, Feininger, Delaunay, Rodcsenkó, 
Picasso és mások, s váratlan meglepetés, hogy egy ma-
gyar magángyűjtemény két Jacques Lipchitz-plasztikát 
kölcsönzött. Különösen örültem Sonia Delaunay orfikus 
műveinek, mert egyik nagy személyes élményem, hogy 
meglátogathattam az idős, de még mindig aktív Delaunay-t 
 a műtermében. 

A kubista-konstruktivista vonulat önmagáért beszél, 
a kör azonban tovább tágítható. Néhány kubista, s talán 
elsőként Csáky József, az art decónak elnevezett irányba 
fordult, és többen Cezanne kései korszakát az expresz-
szionizmus egyik lehetséges előzményének vélik. A Szép-
művészeti Múzeum kiállítása azonban minden további 
kiegészítés nélkül zárt és kerek egész. A katalógusban 
átgondolt tárgyleírások elemzik a műveket, és az alkotá-
sok elhelyezése, társítása, csoportokba szervezése alá-
támasztja, hitelesíti az alapkoncepciót. Az írásom címéül 
választott gondolat a nagy preszókratikus filozófustól, 
Hérakleitosztól származik, amely jól illik Cezanne művé-
szetére, aki arról írt, hogy a festőben két dolog munkál, 
a szem és az agy, s egymást kell szolgálni mindkettőnek.  
A szem megfigyeli a természetet, a külvilágot, az agy meg-
alkotja a szemlélet logikáját s a kifejezés eszközrendsze-
rét. Érett művészetében a szem észlelése és az agy mun-
kája nagy erővel illeszkedett egymáshoz, s ez adta meg 
Cezanne festészetének szilárd alapzatát.

A megjelenést a B. Braun támogatta.

1 A kiállításon és a katalógusban a korábbi írásmóddal szakítva, ékezet nélkül olvasható a festő neve. Cezanne provence-i születésű volt, a provan-
szál nyelvben pedig az ékezet nélküli „e”-t ugyanúgy ejtik, mint az ékezetest a franciában. Maga a művész is ékezet nélkül használta a nevét. Az 
ékezet elhagyásával a mostani kiállítás eleget tesz a Société Paul Cezanne döntésének és a művész dédunokája, Philippe Paul Cezanne felhívásá-
nak – összhangban a Walter Feilchenfeldt, Jayne Warman és David Nash által összeállított online életmű-katalógussal.

2 La couleur et la parole. Les chemins de Paul Cézanne et de Martin Heidegger. Gallimard, Paris, 2018.
3 Pioneering Modern Painting: Cézanne and Picasso. Museum of Modern Art, New York, 2005.

Paul CEZANNE:
A Montagne Sainte-Victoire látképe Les Lauves-ból,  
1904–1906, olaj, vászon, 59,9×72,2 cm
Kunstmuseum Basel, Bázel
© Kunstmuseum Basel, mit Beiträgen der Regierung des Kantons 
Basel-Stadt, des Erziehungsdepartements Basel-Stadt, der Firma CIBA 
AG, der Firma J. R. Geigy AG, der Firma Sandoz AG und aus dem Meis-
terwerk-Fonds erworben
Fotó: Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler

BORTNYIK Sándor:
Sárga-zöld tájkép, 1919, 

olaj, karton, 70,5×98,7 cm
Janus Pannonius Múzeum, 

Pécs
HUNGART © 2021



16 AZ ABSZTRAKCIÓ HAJNALA

Szöllősi-Nagy András

Az ismeretlen csiriz

Csoda történt Magyarországon. Az organizált fél-
reszervezés1 minden szintű és mindent elborító 
áradatával szemben egyszer csak itt termett két 

nagyszerű nemzetközi kiállítás, melyek térben ugyan 
kétszázharminc kilométerre vannak egymástól, ám mind 
a megalkotásukat illetően, mind a bemutatott időszakot 
tekintve bütüsen illeszkednek egymáshoz. Bár megnyi-
tását tekintve később, ám a korábbi időszakot felölelő, 
Cezanne-tól Malevicsig 2 című kiállítás és az Abstraction- 
Création-kiállítás csakugyan két különböző helyen van-
nak, ám a debreceni tárlat a budapestinek egyenes foly-
tatása. Történetében és hatásában egyaránt. 

A két tárlat tehát voltaképpen egy egységet képez, és 
így először van lehetősége a hazai kiállításlátogatóknak 
a nemzetközi kontextusba bravúrosan beilleszkedő tár-
latpár élvezésére – nem beszélve a remek katalógusok-
ról, köszönhetően Geskó Judit és Mészáros Flóra kurá-
toroknak, a két kötet szerkesztőinek.

A MODEM tárlatának anyagából rögvest szemünk elé 
ugrik egy szívet melengető tény, hogy mennyire fontos 
szerepet játszottak a magyar művészek az Abstracti-
on-Création csoportban. Sokan a 20. századi magyar 
művészet igen fontos reprezentánsai: Réth Alfréd, Mar-
tyn Ferenc, Beöthy István, Moholy-Nagy László, Tihanyi 
Lajos – a mozgalomban való részvételükről Mészáros 
Flóra ír értően a katalógusban.

Az már kevésbé szívderítő, hogy az aktív magyar 
részvétel alapvető oka az akkor regnáló borzadályos 
politikai rezsim volt – bár annak folytonosságát a század 
közepétől sikerült fenntartani az ellenkező oldalról s vin-
ni tovább a 3T zászlaja alatt egészen a 80-as évek végi 
politikai fordulatig, majd egy különös reprízzel a kurrens 
néphy-nemzethy kultúrkurzusig.

A debreceni kiállításon szerepel egy mű, ami volta-
képpen a történet egyik kiindulópontját jelentő, itthon 
kevésbé ismert latin-amerikai művész alkotása, aki egy-
ben a mozgalom utóéletét is jelentősen befolyásolta. Az 
absztrakt formát megjelenítő alkotás a spanyol szárma-
zású, ám Uruguayban született Joaquín Torrès Garcia4 

munkája. Ő ugyanis az Abstraction-Création mozgalom 
egyik voltaképpeni előzménye, de egyben utóéletének is 
meghatározó figurája. 

Torrès Garcia a 20-as évek közepén települ át Monte-
videóból Párizsba, majd 28-ban Jean Hélion, Alfred 
Aberdam, Pierre Daura és Ernest Engel Rozier festőkkel 
közös kiállítást rendez Cinq refusés par le jury du Sa-
lon d’Automne 5 címmel. A kiállítást megnézi Theo van 
Doesburg is. Torrés García és Van Doesburg barátsá-
got köt, ami szoros együttműködéshez vezet, jelentősen 
hozzájárulva Torrés García geometrikus stílusa s azon 
keresztül a latin-amerikai konstruktivista művészet ki-
alakulásához. Torrès García azonban – ellentétben 
Doesburggal – ragaszkodik ahhoz, hogy a művészetben 
az érzelmeknek is helye van.6

Egy évvel később Michel Seuphor és Joaquín Torrès 
Garcia – Piet Mondrian és Georges Vantogerloo biz-
tatására – Párizsban megalapítják a Cercle et Carré 7  
csoportot, és szerkesztik az azonos nevű folyóiratot, 
amiből összesen három szám jelent meg, az első 1930 

Előzmények és 
utózmányok az 
Abstraction
Création
kiállításhoz

MODEM, Debrecen,  
2021. X. 3. – 2022. I. 30.

Joaquín TORRÉS-GARCÍA: 
Absztrakt forma, 1931, olaj, 
vászon, 46,5×38 cm
Párizs, Courtesy Galerie Le 
Minotaure
© archives Galerie le 
Minotaure
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márciusában.8 A csoportot laza esztétikai szálak kötik 
össze, voltaképpen az újraéledő figurális, illetve szür-
realista mozgalmakkal szemben alakítanak frontot. Áp-
rilisban jelenik meg a lap második száma a Galerie 23-
ban rendezett kiállítás katalógusával,9 majd júniusban 
a harmadik és egyben utolsó szám. A Cercle et Carré 
csoport feloszlik.

Rá egy hónapra Párizsban Otto Carlsund, Theo van 
Doesburg, Jean Hélion, Léon Arthur Tutundjian és Mar-
cel Wantz gondozásában megjelenik a Numéro d'Intro-
duction du Groupe et de la Revue Art Concret folyóirat 
első (és egyetlen) száma, ami lényegében egy máig ható 
kollektív manifesztum. Itt fordul elő először a „konkrét 
művészet” megnevezés. A folyóiratban közölt cikkében 
Doesburg a matematikailag precíz, individualizmustól 
mentes és személytelen művészet szükségessége mel-
lett érvel.

Ezt követően Herbin, Hélion és Vantongerloo vezeté-
sével, a szürrealizmus egyfajta ellensúlyozására, 1931 
áprilisában megalakul az Abstraction-Création csoport. 
A csoport nyitva állt minden nemzet művészei előtt,10 
felkarolva az absztrakt művészet minden válfaját, enyhe 
részrehajlással a geometrikus irányzatok felé. Erről szól 
és ezt mutatja be a kitűnő debreceni tárlat.

 
 

Az egyre komorabbá váló európai színtér eseménye-
it nehezen viselő Torrès García 1934-ben visszatér 
Monte videóba. Letelepedése után rendszeresen ír és 
ad elő az európai avantgárdról. Voltaképpen ekkor és 
innen indul a latin-amerikai konkrét és algoritmikus mű-
vészet szárba szökkenése. A párizsi Abstraction-Créa-
tion csoport két év múlva feloszlik, majd szerepét a  
II. világháború után a párizsi Salon des Réalités Nouvel-
les veszi át s folytatja azóta is. 

Hazatérése után Torrès García Montevideóban meg-
alakítja az Asociación de Arte Constructivo11 elnevezésű 
csoportot, amely 1942-ig működik. Az uruguayi Carmelo 
Arden Quin meghallgatja az Európából hazatelepült 
Torrès García előadását; tőle hall először a nonfiguratív 
művészetről, valamint az orosz konstruktivizmusról és 
a párizsi geometrikus csoportok munkásságáról. Elin-
dul a latin-amerikai geometrikus művészet, ami az egyik 
szálán az általa és Gyula Kosice által fémjelzett, mind 
a mai napig működő, nemzetközi MADI mozgalomhoz 
vezet, egy másikon pedig Jesús Rafael Sotóhoz, Carlos 
Cruz-Diezhez, Gregorio Vardanegához, Martha Botó-
hoz, Antonio Assishez – a latin-amerikai konkrét és lu-
minokinetikus művészet világszámmá válásához. De ez 
már az utózmány – még ha Torrès García az előzmény és 
az utózmány között a csiriz szerepét töltötte is be.

1 V. ö. még miszmenedzsment, mismanagement.
2 Cezanne-tól Malevicsig. Árkádiától az absztrakcióig, Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2021. október 29. – 2022. február 13. Kurátor: Geskó 

Judit
3 Mészáros Flóra: Párizsi Absztraktok – Abstraction-Création, 2021, MODEM, Debrecen, katalógus, 192 oldal. A kiállításról az Új Művészet a 2021. 

novemberi számában két írást is közölt (Sarah Wilson: Személyes szálak. Az Abstraction-Création kiállítása; Jankó Judit: Honnan nézzük a művé-
szetet? Interjú Mészáros Flórával)

4 https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1506 Utoljára megnyitva: 2021. november 16.
5 „Az őszi Szalon zsűrije által visszautasított ötök.”
6 Kettejük kapcsolata – gyaníthatóan Doesburg vegytiszta „kockafejűsége” okán – megromlik, így együttműködésük egy éven belül megszűnik.
7 Kör és négyzet. Torrès Garcia később, 1936-ban Montevideóban ad ki egy azonos nevű, de spanyol nyelvű periodikát.
8 A csoport tagjai között a kor jelentős avantgárd művészei vannak: Jean (Hans) Arp, Josef Albers, Willi Baumeister, Cesar Domela, Alekszandra 

Exter, Vaszilij Kandinszkij, Fernand Léger, Piet Mondrian, Amédée Ozenfant, Walter Gropius, Le Corbusier, Kurt Schwitters, Jean Gorin, Antoine 
Pevsner, Sophie Taeuber-Arp és persze az alapítók. Érdemes megemlíteni, hogy Doesburg viszont nem csatlakozott a csoporthoz.

9 Többek között Hans Arp, Moholy-Nagy László, Antoine Pevsner és Piet Mondrian műveinek reprodukciójával, valamint Mondrian cikkével.
10 1931 és 1936 között volt olyan időszak, amikor tagsága 400 főt számlált. Jean (Hans) Arp, Albert Gleizes, František Kupka, Alberto Magnelli, 

Marlow Moss, Kurt Schwitters, Max Bill, Beöthy Steiner Anna, Paule Vézelay, Carl Buchheister, Leon Tutundjan, Naum Gabo, Vaszilij Kandinszkij, 
Theo van Doesburg, Moholy-Nagy László, Antoine Pevsner és Piet Mondrian, Carl Buchheister és az idézett magyarok épp úgy tagjai voltak, mint a 
Párizsban soha nem élő Barbara Hepworth és Ben Nicholson.

11 Konstruktív Művészeti Egyesület. Az egyesület tagjai között van az argentin Héctor Ragni, Amalia Nieto, Julián Álvarez Marques, Rosa Acle, vala-
mint Torrès García két fia, Augusto és Horacio.

Auguste HERBIN:  
A harc, 1929, olaj, 

vászon, 81×100 cm
Párizs, Courtesy Galerie 

Le Minotaure
© archives Galerie le 

Minotaure
HUNGART © 2021
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Mélyi József

Ellentartva

Az első kérdés, ami felmerült bennem: hová tegyük 
mindezt? De mielőtt még megválaszolnám, hadd 
fejezzem ki örömömet, amiért most végre megér-

tettem, hogyan telhet meg mégis értelemmel az egyéb-
ként súlyos önellentmondásban szenvedő „felmerül” 
szó. Mert hát itt van ez az ütött-kopott, lyukas vödör, ami 
egyszer valóban, szó szerint felmerülhetett tetsz halotti 
állapotából, a kút fenekéről. Szóval a kérdés, ami lyukas 
vödör módjára felfelé merült: hová tegyük ezt? Nyilván 
azért jutott eszembe éppen ez a dilemma, mert a Lát-
ványtár kiállításának darabjai, sőt a Látványtár egész 
gyűjteménye vonatkozásában a mondat mindkét jelen-
tése releváns. Egyrészt vonatkozhat a kérdés a darabok 
fizikai helyzetére, bár el nem tudom képzelni, ennyi év 
gyűjtése után milyen helyiségekben mekkora lehet a hely-
hiány. Másrészt vonatkozhat minden egyes tárgy gyűjte-
ménybeli helyzetére: mi legyen egy üveges szekrény, egy 
kilincs vagy egy lyukas vödör esetében a kategorizálás 
alapja? Álljon-e önmagában, legyen-e egy szekvencia 
része, vagy legyen inkább valami másnak a tárolója? Le-
gyen-e műtárgy, vagy legyen inkább kor dokumentum? És 
persze azt is tartalmazza a kérdés, hogy a néző hová te-
gye magában az egyes darabokat, vagyis szabadságában 
áll-e valami másnak tekinteni őket. 

És akár még azt is felvethetjük, hogy végül is hol a 
helye a gyűjtemények között a Látványtárnak. Hol talál-
juk például az itt látható műegyüttesek, asszemblázsok 
közvetlen rokonait? Nyilván a régi Wunderkammerekkel 
épp úgy felmutatható a párhuzam, mint Claes Oldenburg  
60-as, 70-es évekbeli Egérmúzeumával. De a kollekció és 
a mostani bemutató is lényegileg különbözik mindkettő-
től. A Wunderkammerek ritkaságokat, különlegességeket 
foglaltak magukban, Oldenburg pedig a leghétköznapibb 
dolgokkal foglalkozott, utcán talált hulladékvasakkal, 
műanyagból öntött szimulákrumokkal. Itt és most az a 
sajátos helyzet, hogy semmi sem különleges, és semmi 
sem hétköznapi. Pontosabban, ami valaha talán hétköz-
napi volt, az mára különleges lett, ami valaha ritkaságnak 
számított, mára mindennaposnak tűnik. Közös lehetne 
az, hogy minden egyes darabnak története van, de a tör-
ténetek javarészt rejtettek vagy egyes tárgyak esetében 
sejthetően banálisak. Bizonyosan közös azonban a tény, 
hogy minden tárgy megmártózott az időben, és mai gyűj-
teményi jogosultságukat ez adja. Ha ezt a közös gyűjte-
ményi nevezőt feltételezzük, akkor viszont minden egyes 

darabnál az időtartam a legfontosabb kérdés: meddig 
létezett a nyilvánosság előtt, meddig volt elrejtve, mióta 
és meddig jelentett vagy jelent valamit, és meddig ma-
rad még egyben? Így azonban a „hová tegyük?” kérdése 
mellett előtérbe tolakszik még egy szó, a „tart”. A tartból 
származó tartam mellett ott van a tartósság is – Komo-
róczy Géza egyszer azt mondta, egy kultúrát leginkább 
az jellemez, hogy miként konzerválja az élelmiszere-
it, és miként a kulturális javait. Itt minden tart valamit, 
mindenütt tárolókat látunk, szekrényeket, dobozokat, 
festményeket, tárgyakat, amelyek befogadnak egy másik 

Az Első Magyar 
Látványtár 
kiállítása

Vízivárosi Galéria, 
2021. XI. 4–25.

Látványtári lelet, A 
hanyatlás esztétikája I.
Fotó: Berényi Zsuzsa
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tárgyat, kereteznek valamit, azaz szimbolikusan vagy a 
valóságban megtartják azt. A megtartás tehát megint két-
értelmű, de akár több is. A hordozó érthető médiumként, 
a megtartó pedig az örökség védője, őrzője lehet. Ebben 
az esetben nemcsak a kiállítás címe az Örökségvédelem, 
hanem a Látványtár gyűjteménye maga is az.

Persze az örökségvédelem is sokféleképpen érthető 
ma már, és leggyakrabban a széteső, atomizálódó, gyö-
kereit és kapcsolatait elveszítő társadalom képzetéhez 
kapcsolódik. Ma a kortárs képzőművészetben kiemelt 
helyen jelenik meg ez az elgondolás és ahhoz kötődő-
en a menekülési útvonalak kigondolása. Például a jövő 
évi documenta indonéz kurátorcsapata, amely a kiállí-
tásokat egyáltalán nem tartja érvényes megnyilvánulási 
formának, az élet és a művészet egységéből kiindulva a 
falusi közösségek struktúráját kívánja beleszőni a mű-
vészeti világeseménybe. A kiindulópont az úgynevezett 
lumbung, ami Jáva szigetén rizscsűrt jelent, azt a helyet, 
ahol a betakarított terményt ünnepelték, és ahol hagyo-
mányosan összegyűlt a falu közössége. Manapság a kor-
társ művészetben is általános a közösségi visszavágyó-
dás. A szétesett világ töredezettségének megszüntetése, 
a társadalom sebeinek begyógyítása pedig a kollektív 
emlékezet megerősítésével, az ősi gyökerek megtalálá-
sával kapcsolódik össze.

A Látványtár gyűjteményében a kortárs műalkotá-
sok a töredékes, eltört, megkopott tárgyak közegében 
jelennek meg. A gyűjtő a töredezett világ leleteiből ál-
lít össze valami újabb, szubjektív egészet, személye-
sen tartva ellen (már megint a tart) a világ bomlásának. 
Ebben a tevékenységben több dolog válik jól láthatóvá. 
Egyrészt a felbomlás, az entrópia, másrészt az a tény, 
hogy csorbítatlan világunk soha nem is létezett, min-
den tárgyat mindig is áthatott a folyamatos elmúlás és 
az elmúlásnak ellentartó szándék. Mindez banális is 
lehetne, de egyáltalán nem az. Mert a Látványtár gyűj-
teményében és műegyütteseiben ez a kétféle mozgás 
éppen egy lebegő állapotban találkozik. Minden tárgy-
ban egyszerre van jelen az egyéni és a közösségi idő, 
a szubjektív gyűjtőszenvedély és a kollektív emlékezet.  
A tudatos döntések és a véletlenek között ugyanúgy lebeg 
ez a gyűjtemény, mint a régi és az új között. A Wunder-
kammerekről szóló könyvekben éppúgy előfordulnak a 
szeszélyre vonatkozó megállapítások, ahogy Oldenburg 
gyűjteménye kapcsán felbukkan a véletlen. S ugyanígy 
lebeg a Látványtár a megragadó látvány és a mögötte 
sejtett történetek között; minden tárgyból „felmerül” az 
idő. Az említett vödör akár ötven évet is eltölthetett a kút 
fenekén, az itt látható szekrényt akár már az ükanyám is 
használhatta volna. Minderre lebegve, vagyis szabadon 
gondolhatok.

Mert a gyűjtemény leglényegesebb vonása a szabad-
ság. Szabadság egy olyan világban, amely minden vilá-
gok legszabadabbikának sejteti magát, miközben minde-
nütt egyre több kerítést állít fel. Szabadság egy olyan 
világban, amely mindenütt határátlépésekről beszél, de 
ahol a legtöbben a saját területükhöz ragadnak. S mi-
közben minden egyre komolyodik körülöttünk, a világ-
ból egyszerre tűnik el a jámbor játékosság és a karcos 
kritika. Ebben a világban a Látványtár időben és dönté-
sekben szabad, ritkaságként autonóm létező. Olyan vá-
gyott hely, ahol létezik mozgástér. A tárgyak és világok 
temetője helyett a dolgok és jelentések „felmerültetője”. 
Annak, hogy ezt a szót most a világon először kimond-
tam, van egy művészettörténeti hozadéka; innentől fog-
va Altorjai Sándor művének címe, a Süllyedjek felfelé is 
újabb jelentést kaphat.

Látványtári lelet
Fotó: Berényi Zsuzsa
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Nagy Zopán

Totemek, őrzők, 
fényemberek

BMZ, az idén, december 6-án hatvanéves, inter-
mediális művész, 2021. Szent Mihály napjára el-
készített szobrait lakóhelye jeles intézményének, a 

Munkácsy Mihály Múzeumnak ajándékozta, és a három 
életnagyságú téglaszobrot az épület lapos tetején állí-
totta ki/fel.

A Neosámán álmot látván jelenéstéglákból Őrzőket 
épít, lelki kísérőket farag és csiszol, majd művészala-
koknak, nagy egyéniségeknek állít mű- (illetve valódi) 
emléket. Tisztítja az álmot, csendesíti a valóban látott 
kivetüléseket – s a káprázat rezgéshulláma beáram-

lik egy-egy kiválasztott kehelyformába. Az alkotó az 
erőket kitágított tudataurájába hívja, tereli, a démoni 
torzulásokat, sötét foltokat elűzi, a negatív zónákat, a 
szipolyozó nyüzsgéseket kifüstöli, és az álmodott alakot 
flexírozza, továbbcsiszolja, finomítja.

BMZ elhatározta, hogy három, Békéscsabához kö-
tődő, általa tisztelt, Mihály keresztnevű képzőművész 
„emlékőrző totemét” készíti el. Ezek a szobrok a csak-
nem tíz évvel ezelőtt indított Téglaprojekt kiteljesülé-
sének is tekinthetők. A speciális B/3-as, rácsos, rasz-
terhálós szerkezetű blokktéglák technikai karakterét 

Baji Miklós Zoltán 
legújabb művei 
nyomán

Munkácsy Mihály Múzeum, 
Békéscsaba

BMZ: Schéner Mihály 
szobra, 2021, 
Fotó: Krajcsó László
A művész jóvoltából

  

BMZ: Schéner Mihály 
szobra sötétben, 2021
Fotó: Krajcsó László
A művész jóvoltából
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kihasználva igyekezett a megidézett személyiségek 
jegyeit is beépíteni a három, korábban már kidolgo-
zott felépítményű törzsre helyezett szoborba. A B/3-as 
blokktéglákból, válaszfaltéglából készített „tótlegókat” 
a szobortestek belsejébe rejtett vas menetszárakkal 
húzta össze, felületüket foszforeszkáló, éjjel világító 
festékkel díszítette, majd védő patinaként kőbalzsam-
mal fújta le.

A világhírű Munkácsy, a festő-garabonciás Schéner 
és a mítoszépítő Gubis alakjai előtt BMZ úgy tiszteleg, 
hogy a szobrászati konvenciókat föllazítja, a világi és a 
spirituális elemeket összevonja, a sajátos útjukon hala-
dó életsorsok kivetüléseit statikus állapotú téglakompo-
zíciókba szerkeszti – és a meghatározó régióba helyezi. 
Bal oldalon áll Gubis Mihály szobra, amely az alkotó 
egykori mestere, alkotótársa, barátja emlékét őrzi. Kö-
zépen Munkácsy Mihály toteme emelkedik, a rendezői 
jobbon pedig Schéner Mihály alakja áll. 

A művek karakterelemei mindhárom szobor esetében 
hasonlók. A fejeknél a művészre jellemző szakáll és ba-
jusz kiemelése, az általa teremtett egyedi jel vagy jelkép 
felhasználása, valamint a születése dátumához kapcso-
lódó asztrológiai jelképek megjelenítése a szoborteste-
ken. A3 Mester újra „otthon”! Alapállásban, fölemelv   e, 
megvilágítva! Belső fényektől sugározva…

A Törvényt Oltalmazó Őrizők a jelképoltárban (Tibeti 
halottaskönyv): az ismeretőrzők külső szomszédjai, ha-
ragvó alakú, külsejű istenségek. A Törvénytest (choss-
ku, dharmakãya): egy a Három Test közül. A megvilá-
gosult személyiségnek a Törvény fényes ürességével 

egyesülő alakja, mely a Törvény Terében érvényesül, 
mentes a látszatoktól, gátló fogalmaktól, és korlátlanul, 
háborítatlanul azonosul a valósággal… 

Tucci szerint: il corpo della infinita Potenzialitá spiri-
tuale. Guenther szerint: authentic dealing with situation.

Eközben szimultánban BMZ festményjelenései is kö-
zelednek, szférákon áthat(ol)va: a Műugró, a Megfeszí-
tett bevezeti a Vénusz-gyűrű őreit, miközben a beava-
tott, a Négy Égtájat őrző robotok is jönnek, s az anyagba 
tömörített Istennők és Istenek programja szerint próbál-
ják gyógyítani a Világ(ok) sebeit… 

Rekvizitumok, ősi gesztusok, ismerősen ismeretlen 
jeltöredékek, fiktívnek tűnő archaikus jelképek hatvá-
nyozott kollázshatásban keverednek, s jönnek és jön-
nek. Fényemberek síkban, nem csak Nagypénteken, 
miközben a Műugró mögött testet öltő démon a Világto-
jásból bontakoztatja ki (ismételten megújuló) formavál-
tó, valós alakját. A négy Műugróból az egyik Ha-Nocri, 
az iniciáléelfolyások, rétegelt maszkok mögött kitárul-
kozó, összekapcsolja az emblematikus üzeneteket az 
érthetetlen érzések kavalkádjával. A metafizikus szivár-
ványokban tündöklő kísérők átjárásokra alkalmas fény-
hidakat, dimenziósávokat megnyitó isteni perszonifiká-
ciók! Átjárások.

A szoboravató szertartást az összművészeti Vatafaka 
ipari-sámáni formáció hanghalmazokat, repetitív hul-
lámrétegeket audiovizuális robbanásokkal felszabadító 
ceremóniája zárta, ami BMZ szellemiségéhez méltó, ri-
tuális örömünnep volt.

BMZ: A négy Műugróból 
az egyiket elneveztem 

Ha-Nocrinak, 
akvarell, karton, 

75×106 cm, 2020
A művész jóvoltából
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Kaszás Tamás a hazai művészeti színtér kiemelkedő alakja, intermediális művészeti 
gyakorlata sokféleképpen reflektál a történelem, a klímaválság és a társadalmi narratívák 
esetlegességére. Köztéri műveiben, installációiban a népi hagyományok, a természetközeli 

létállapot és a disztópikus gondolatkísérletek egynemű szövetté alakulnak. Kinyilatkoztatás 
helyett továbbgondolásra, kontemplációra sarkall. A dunaújvárosi születésű művész 2003-ban 
végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, azóta számos hazai és külföldi gyűjteményben 
és kiállításon megtalálhatóak a munkái. Előszeretettel vesz részt különböző művészeti 
kollaborációkban, többek között Kristóf Krisztiánnal (Randomroutines) vagy Loránt Anikóval 
(Ex-artists’ collective). A művésszel válságról, munkáról és új kezdetekről beszélgettünk. 

Interjú Kaszás Tamással, a 
TÓTalJOYdíj első nyertesével

Danka Zsófia

DZs: Az elmúlt másfél év eseményei, a világ-
járvány kitörése, ennek gazdasági és társa-
dalmi vetülete, valamint az ökológiai kataszt-
rófa egyre élesebben tematizált jelenléte a 
közbeszédben kifejezetten rezonál témáid 
nagy részével. Hogyan élted meg ennek a ki-
bontakozását itthon, hatott-e a művészeted-
re valamilyen formában?
Kaszás Tamás: Nálunk ezt az eseményso-
rozatot felülírta egy személyes dolog, ami 
mellett eltörpült, hogy mi is történik most a 
világban. Ha ezt nem nézem, azt mondanám, 
hogy izgalommal figyeltem a történéseket. 
Az elején arra számítottam, hogy sokkal job-
ban eszkalálódik. Mondok pár szélsőséges 
példát: annyi rendőr kerül kórházba, hogy 
felborul a közrend, meghalnak fontos poli-
tikusok, olyan szintű hiány keletkezik több 
területen, hogy bizonytalanná válik a fennál-
ló rend. De ezek végül nem következtek be. 
Művészeti szempontból viszont úgy érzem, 
hogy kezdek már túllépni ezeken a témákon. 
Ilyen értelemben egy kis távolságtartással 
figyeltem az eseményeket, de nem igazán 
inspiráltak új munkák megvalósítására vagy 
továbbgondolására. Esetemben ez inkább 
visszaigazolás volt, hogy tényleg meg tudnak 
rendülni a dolgok.
DZs: Idén több projekted is megvalósult, 
ezek közül a legfontosabb a Szívvel és ér-
telemmel című egyéni kiállításod, amelyet a 
Trafó Galériában lehetett látni.
KT: Művészeti szempontból is elég sűrű év 
volt számomra. A Szívvel és értelemmel című 
kiállítás tulajdonképpen egy fikcióról szólt. 
Elképzelt művészek fiktív művei láthatóak, 

Túlélési stratégiák

KASZÁS Tamás: Ásványi rostokon (Egy telek herbáriuma),  
2020–2021, cianotípia fotogram azbesztpalán, 40×40 cm
A művész jóvoltából
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amelyek a jövőben történő összeomlás utáni 
állapotot rögzítik, azt, hogy az abban részt 
vevő emberek vajon mit csinálnának egy 
ilyen esemény után. Ebben a helyzetben én 
vagyok az antropológus, aki ezt valamilyen 
módon bemutatja és interpretálja. Visszate-
kintve, nagyjából elégedett vagyok, persze 
vannak dolgok, melyeket jó lett volna kicsit 
még alakítani, például a hangot. Általában 
akkor vagyok elégedett a kiállításommal 
vagy egy munkámmal, mikor még számom-
ra is tartogat valami meglepetést, mikor 
elkészül. Ha a befejezésnél okoz egyfajta 
rácsodálkozást, mikor az utolsó simítások 
is a helyükre kerülnek. A visszajelzések jók 
voltak, érdekes asszociációk, interpretációk 
születtek egy-egy tárlatvezetés alkalmával. 
Mindenképpen valami újszerűt szerettem 
volna létrehozni, egy új utat kijelölni. 
DZs: Az OFF Biennálén két munkád is meg-
jelent, az egyik az A. P. A. Galériában az 
ACLIM Klímaképzeleti Ügynökség csoportos 
kiállítására készült sorozatod, a másik pedig 
a Közösen kihordani című együttműködés 
keretében Péli Tamás pannóihoz készített 
installációd.
KT: Igen, az OFF biennálés kiállítás nagyon 
izgalmas közös munka volt; már az elejétől 
fogva találkozókon vettünk részt, amelyek 
szerintem hozzátettek a későbbi végkifej-
lethez. Először úgy volt, hogy a Földtani 
Intézetben lesz a kiállítás, és egyes gyűjte-
ményi anyagokat bele is építünk majd oda, 
ez még érdekesebbé tette volna a projektet.  
A kutatók nagyon lelkesek voltak, de sajnos 
a vezetőség végül megfutamodott. Egy eddig 
mindentől független munkát hoztam létre, 

amelyhez ugyan csatlakozik egy narratív hát-
tértörténet, de maguk a munkák az avatatlan 
szemnek is érthetőek. Mindig is tervem volt, 
hogy valamihez felhasználom az azbesztpa-
lákat, végül egy tetőcsere alkalmával lehető-
ségem nyílt erre. Az is izgalmas benne, hogy 
egy olyan műtárgyról van szó, amely esztéti-
kai szempontból is illeszkedhet egy műgyűj-
teménybe, ugyanakkor maga az anyag mégis 
azbeszt, ami ugyan nem mérgező, de rák-
keltő, ha az ember belélegzi. A sorozat min-
den darabja duplaüveges keretben van, ami 
inkább a koncepció részét képezi, mintsem 
biztonsági óvintézkedésként értendő. 

A Közösen kihordani kiállítási design volt, 
Péli Tamás munkáinak hordozóját kellett 
megtervezni és megvalósítani. Monumentá-
lis és nagyon speciális munka volt, amelyhez 
sok apróságot hozzá lehetett tenni.
DZs: Régóta foglalkozol a természet és az 
ember kapcsolatának sokrétűségével, tár-
sadalmi, gazdasági vetületével. Mindent el-
mondtál már ezzel kapcsolatban? 
KT: Ugyanazt elmondani sokféleképpen 
csak egy ideig izgalmas. Nyilván akad majd 
olyan új, érdekes aspektus, amelyet érdemes 
lesz feldolgozni. Vannak témák, amelyekkel 
a művész foglalkozik, ezek időről időre – ki-
nél milyen gyorsasággal – váltakoznak vagy 
akár, mint nálam is, párhuzamosan történ-
nek. Illetve vannak a „nagy” diskurzusok a 
kulturális közbeszédben. Részben a pandé-
mia, részben a klímaválság miatt bármi, amit 
csinálok, ezekből a szempontokból is vizs-
gálhatók. Ebből kilépni nem nagyon lehet.
DZs: Van most olyan új terület, amivel foglal-
kozni szeretnél?

KT: Kisebb ötleteim vannak, nagy új tematika 
még nincs. Szeretném folytatni az Odú-pro-
jektemet; minden évben szoktam csinálni 
egy szettet, most kimaradt egy ideig, ezt pó-
tolnám, illetve a makettkészítést is szívesen 
csinálnám megint. Inkább játékként tekintek 
ezekre. A legutóbbi egyéni kiállításomnál 
nem éreztem, hogy az ökológiai tematikához 
kapcsolódna. Inkább a kiállítás felépítése, a 
narratívák láthatóvá válása érdekelt. Bizo-
nyos értelemben megjelenik a festészet mint 
játék motívuma is. A festéssel és a hangjá-
tékkal is szeretnék foglalkozni majd a továb-
biakban. 
DZs: Eddigi munkásságodban főként az ins-
tallációk, grafikák, videómunkák voltak a 
fókuszban, a festészet nem jelent meg hang-
súlyosan. Milyen érzés volt festeni, és mik a 
terveid a jövőre nézve a festészettel?
KT: Nagyon szeretem a festészetet, sokkal 
jobban szeretek festészeti tárlatokra járni, 
mint konceptualista művészeti kiállításokra. 
Jobban kikapcsol, szórakoztat. Régóta érle-
lődik bennem a gondolat, hogy többet fog-
lalkozzak olajfestéssel. Az eddigi módsze-
remre az volt a jellemző, hogy megfestettem 
papírra tussal az alakokat, a kompozíciót, 
majd lefotóztam, és számítógépen tovább 
dolgoztam rajta, majd ebből lett egy szita-
nyomat. Nálam a grafika az a műfaj, amely 
az installációkon leggyakrabban megjele-
nik, de izgalmasnak tartom, hogy miként le-
het megközelíteni a festészetet az én külső  

KASZÁS Tamás: Művelt táj, 2021,  
akril fatáblán, 108×198 cm
A művész jóvoltából
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pozíciómból. Klasszikus festészeti készsége-
im nincsenek, de ezért is érdekes ez. Ma már 
nehéz a festmény definícióját meghatározni. 
Minden lehet festmény, de szerintem nem 
minden tud jó festmény lenni. Nemcsak tar-
talmilag, konceptuálisan is jól kell működnie 
egy képnek, vannak tudatosan használt fes-
tői eszközök, amelyeknek működniük kell. 
Nem vagyok magabiztos, de azáltal, hogy 
próbálom áthidalni ezeknek a készségeknek 
a hiányát, sosem fog rutinná válni számom-
ra a festés. Ugyanakkor fontosnak tartom 
hangsúlyozni, hogy például a Trafóban ren-
dezett kiállításomon a festmények nem mint 
az én személyes művészeti produktumaim 
jelentek meg, hanem mint egy elképzelt kul-
turális közeg termékei. Ebben az értelemben 
kérdéses, hogy festménynek tekinthetőek-e 
egyáltalán vagy inkább egy színjáték díszle-
tének.
DZs: Elnyerted Tót Endre és a Közép-euró-
pai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEM-
KI) – Artpool Művészetkutató Központ idei 
pályázatát. A TÓTalJOY tízezer eurós díja 
segítségével az Elveszett bölcsesség című 
projekted valósítod meg.
KT: Ehhez a projektemhez a kutatást most 
fogom elkezdeni. A kiállítás anyaga a hasz-
nos tudások gyűjteményéről szól. Ez annyi-
ban kapcsolódik az összeomláshoz, hogy ha 
ez a jelenlegi folyamat, amely végbemegy a 
világunkban, továbbra is ilyen ütemben foly-

tatódik, egyre több olyan tudást fog elveszí-
teni az emberiség, amely a létfenntartáshoz 
nélkülözhetetlen. Ilyen az, hogyan kell házat 
építeni, élelmet termelni, szerszámot készí-
teni. Ezeket mostanra javarészt felváltotta 
a technológia vagy a specializálódás, ez-
által mások végzik el ezeket a tevékenysé-
geket, de könnyen lehet, ha előfordul egy 
visszaesés, akkor hiány keletkezik. Nagyon 
érdekesnek tartom a tudomány és a népi 
mesterségek párhuzamát, amelyet szintén 
szeretnék valamilyen formában hangsúlyozni 
a művek kiválasztásánál. Az utóbbi, ellentét-
ben a tudományos ágazatokkal, sokkal hoz-
záférhetőbb, specifikus háttértudást nem 
igényel, és könnyebben alkalmazható a hét-
köznapi életben. Olyan műveket fogok gyűj-
teni az Artpool anyagaiból, amelyek ezekkel 
a hasznos tudásokkal foglalkoznak. Köny-
vek, tanulmányok, plakátok, fanzine-ok, de 
sok mail art munka is foglalkozik ezekkel. 
Létrehozok egy új adatbázist egy alternatív 
keresőszavas listával. Maga az adatbázis re-
mélhetően online elérhetővé fog válni, de ez 
egy hosszabb folyamat lesz, akár évekbe is 
telhet. Kezdésként valószínűleg a kiállítótér-
ben elhelyezett számítógép segítségével lesz 
majd kutatható. A megadott szavak találatai, 
tehát maga a gyűjteményi anyag egy része 
képezi majd a jövő évi kiállítás anyagát. 
DZs: Fel vagy készülve egy esetleges ösz-
szeomlásra?

KT: Nem vagyok felkészülve, de vannak dol-
gok, amelyekkel boldogulnék, mint az éle-
lemgyűjtés az erdőből, tudom, hogy kell pél-
dául csalánból főzeléket készíteni. Fából, ha 
van elég anyag hozzá, tudnék házat építeni, 
vannak is ilyen ambícióim, hogy eladásra ké-
szítsek kis fakabinokat. Bár lehet, hogy egy 
esetleges összeomlás esetén nem lenne elég 
a növények meghatározása, hanem inkább 
pincét kellene építeni és fegyvereket venni.
DZs: Van benned szorongás a klímakataszt-
rófával vagy a társadalmi összeomlással 
kapcsolatban?
KT: Talán csak annyiban, hogy milyen élete 
lesz majd a gyerekeimnek, mikor annyi idő-
sek lesznek, mint most én. Azt érzem, hogy 
nem feltétlen az egyén igyekezete fogja be-
folyásolni a bolygó jövőjét. Van bennem egy 
adag kíváncsiság és izgalom azzal kapcsolat-
ban, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. 
Nemrég olvastam, hogy most van a világ tör-
ténelmében az első olyan hosszabb időszak, 
amikor népességarányosan a legkevesebb a 
háború. Ezt azért jó tudni.
DZs: Mi jellemzi az anyaghasználatodat? Mi-
lyen szerepet játszik a munkádban és az éle-
tedben a technológia?

KASZÁS Tamás: Vad perifériák, 2016,  
tinta és diópác vászonra kasírozott papíron,  
126×186 cm 
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KT: Az egyik szempont, hogy könnyen el-
érhetőek legyenek azok az anyagok, ame-
lyekkel dolgozom. Az újrafelhasználás elve 
sokszor jelen van a munkáimban, de nem 
görcsösen ragaszkodom hozzá. A könnyen 
elérhető alatt az olcsót vagy könnyen besze-
rezhetőt értem most leginkább, ilyen a Kris-
tóf Krisztiánnal (RandomRoutines) közösen 
használt, hegesztett vasbeton rúd is. De nem 
ódzkodom a technológiától, rengeteget dol-
gozom számítógéppel, bár nem kifejezetten 
követem a legfrissebb technológiai fejleszté-
seket, de nyitott vagyok rájuk. Például még 
nem dolgoztam 3D nyomtatóval, de izgatja a 
fantáziámat. Nagyon érdekelnek az új szer-
számok, a népi eszközök fejlődése és azok 
átalakulása. 
DZs: A mesterséges intelligencia?
KT: Hát, ezek izgalmas területek, de igazság 
szerint ettől eléggé távol vagyok. Ahhoz, 
hogy ilyen eszközzel dolgozzam, valószínű-
leg kellene egy társ, aki ért hozzá, és aki-
vel lehetne ezen együtt gondolkodni. Egy 
időben megjelentek különféle applikációk, 
akkor gondoltam rá, hogy felépítek egy 
projektet. Betáplálnám a rendszerbe egy 
ismerősömmel folytatott, hosszú éveken 
át tartó levelezésünket. Aztán valahogy ez 
elsikkadt, de mint filozófiai kérdés nagyon 
izgalmasnak tartom.
 

DZs: Az elnyomó politikai rendszerek és 
ideológiák sokszor megjelennek valamilyen 
formában a művészetedben. Ilyen az Utópia-
generátor 1999–2007 című animáció vagy a 
Szélessávú faliújság című munka. Foglalkoz-
tat-e a politika, követed-e az aktuális esemé-
nyeket?
KT: Talán jobban is, mint kellene. Mint mű-
vész nem reflektálok az aktuális események-
re, talán utoljára 2002 és 2012 között utalá-
sok, kisebb részletek szintjén volt ez jellemző 
a munkáimra. Úgy gondolom, hogy az éppen 
történő közéleti, politikai eseményeket jól 
és hitelesen belevinni a művészetbe na-
gyon nehéz. Vannak olyan platformok vagy 
mozgalmak, melyekre érdemes reagálni, de 
sokszor ezek a törekvések unalmasak. Én a 
komplexitást próbálom keresni és előállítani, 
a jelentésrétegeket és asszociációs hálókat 
feltérképezni, ezek a munkák pedig sokszor 
nagyon egyolvasatúak. Egy képzőművész 
egyébként sem olyan közszereplő, akinek a 
véleményére adnának az emberek. Arra al-
kalmas a képzőművészet, hogy tematizáljon 
problémákat, de lassúsága és alulreprezen-
táltsága miatt kevésbé alkalmas az aktuális 
eseményekre való reflektálásra. Korábban 
az aktivista mozgalmak és a globális politiká-
ra való reagálás is foglalkoztatott, de jelenleg 
inkább antropológiai szempontból tekintek 
ezekre. 

DZs: Az összeomláshoz közelítő jelenünkben 
vannak-e még utópiák?
KT: Úgy képzelem, hogy vannak, de kezd 
lassan minden átmenni egy nagy globális 
kármentési folyamatba. Azok, akik amúgy 
azzal foglalkoznának, hogy milyen utópiák 
lehetnének, vagy hogy hogyan kellene élni, 
most már egyre inkább azzal foglalkoznak, 
hogy hogyan kellene túlélni.

KASZÁS Tamás: Utópiagenerátor, 
2007, animáció
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A Frissen-kiállításokkal – immár ötödször – a Műcsarnok az „egy térben egy művész és egy 
kurátor” keretben megvalósuló kiállításokat összenyitja. Az egyéni kiállítások így akarva 
akaratlanul hatnak egymásra, a kialakuló kapcsolódások a Műcsarnok szándékai szerint 

segítenek újraértelmezni az alkotó folyamatokat térben és időben. 2021-ben a Személyesen – 
frissen címmel jelentkező projekt alkotóművészei Bernát András, Dréher János, Elekes Károly, 
Gál András, iski Kocsis Tibor, Kazi Roland, Kucsora Márta, Mózes Katalin és Regős István. 
Mindegyik egyéni tárlatnak más a kurátora, és a katalógusban is mindenkit különállóan mutatnak 
be. Mi most Kucsora Mártával beszélgettünk kiállításáról és aktuális alkotói szakaszáról, 
de fontosnak tartjuk az elején elhelyezni a kereteket, amelyek között a szóban forgó művek 
bemutatkoznak.

Kucsora Márta  
képei a 
Személyesen 
– frissen című 
kiállításán

Műcsarnok,  
2021. XII. 15. – 2022. II. 13.

Jankó Judit

JJ: Az első teremben kaptak helyet a mun-
káid, elsőként veled találkozik a látogató, így 
egyfajta felütés is, amit bemutatsz. Mi lesz a 
címe a kiállításodnak? 
Kucsora Márta: Sokat töprengtünk ezen An-
talffy Péter kurátorral, annál is inkább, mert 
a műcsarnoki bemutatkozással párhuza-
mosan az engem képviselő Kálmán Maklá-
ry Fine Artsban is önálló kiállításom nyílik, 
amely koncepcionálisan is kapcsolódik a 
múzeumi kiállításhoz, így azt is végig kellett 
gondolnunk, hogy a kettő milyen viszonyban 
legyen egymással, melyik milyen üzenetet 
hordoz. Végül a Műcsarnokban Incepció, 
az anyagot formáló gondolat lett a kiállítás 
címe. Az Incepció ez esetben arra utal, hogy 
a gondolat elindítja a fizikai erőket, ezek ka-
varognak, ütköznek, egymásba olvadnak, és 
ebből alakul ki a kép. A festmények először 
gondolatban készülnek el, a képépítés ko-
reográfiája fejben játszódik le persze sokév-
nyi gyakorlati tapasztalat alapján. Minden 
részletre kiterjedően előre megtervezem a 

folyamatot. A cím egyrészt erre utal, más-
részt arra, hogy szóró pisztollyal, vízpárá-
val és ventillátorral manipulálom a vászon 
felszínét, a festéket is vödörből öntöm. Az 
anyaggal való játék mindig is meghatározta 
számomra a műtermi munkát. Az festék-
anyagok határait is feszegetem. Száz száza-
lékig mindent megtervezek előre, ugyanak-
kor az anyag kiiktathatatlan esetlegessége 
miatt a véletlen is szerepet kap, ahogyan 
az a természetben is megfigyelhető. So-
kat kísérletezem a különböző komponensű  
festékrétegek kémiai reakcióival, az alterna-
tív felületképzésekkel. Ez párbeszéd köztem 
és a mozgásba hozott festék között. Ha tö-
mören kell megfogalmaznom, akkor ez való-
ban az anyagot formáló gondolat.
JJ: Belenyúlsz ecsettel vagy egyéb fizikai 
eszközzel? 
KM: Nem. Az alkotófolyamat teljesen szabad 
és absztrakt. Hígított festékeket és vegysze-
reket öntök, locsolok a vászonra, majd szó-
rópisztollyal és a vászon mozgatásával ma-

nipulálom a felületet meglepő formációkat 
hozva létre, és ezt a folyamatot próbálom egy 
ponton megállítani, megszárítani. Meghatá-
rozhatom ugyan, meddig hat a gravitáció, a 
kémia, a száradás, mikor nedvesítsek be újra 
egy réteget, ahogy azt is eldönthetem, mikor 
zárom le a fizikai folyamatokat, de mégis van 
egy része, amiről nem én döntök. Ugyanak-
kor minden kép pontosan megtervezett ko-
reográfia szerint készül el, tulajdonképpen 
minden alkotás egy performansz. A képe-
im organikusak, legalábbis én így fogom fel 
őket, de fontosnak tartom, hogy valamilyen 
szinten uralnom kell a képfelületet meghatá-
rozó és befolyásoló erőket.
JJ: Mi kellett ahhoz, hogy így megnőjenek a 
képeid?
KM: A festmények mérete egyszer csak túl-
nőtt rajtam, nálam nagyobbak lettek a ké-
pek. Keresem, hol vannak a fizikai és lelki 
határaim. E mögött sok minden lehet, ön-
reflexió, talán egyfajta nyugtalanság is, de a 
legfontosabb önmagam meghaladása. Ráné-

Az anyagot  
formáló gondolat

KUCSORA Márta:  
Cím nélkül 54, 2021, 

vegyes technika, vászon, 
240×160 cm
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zek egy képre, és arra gondolok, hú, ez most 
jól sikerült, de csináljunk mást, máshogy.  
A méret önmagában is komoly fizikai kihívás. 
Mivel a földre fektetett, adott esetben 3×5 
méteres vásznat mozgatom, emelem, a fes-
téket mozgásban tartom, súlya időnként akár 
a 70–80 kilogrammot is meghaladja. Idővel 
egyre nagyobb képeket hoztam létre, és to-
vább bátorított egy kínai múzeumi felkérés 
is, ahol 24 folyóméter falfelület a kiállítótér 
része. Negyvenkét éves vagyok, úgy érzem, 
itt az ideje, hogy minden elképzelést megva-
lósítsak, már amit a műteremben meg lehet. 
JJ: A negyvenkettő jó válasz minden kér-
désre, elfogadom. Ahogy Douglas Adams 
művében (Galaxis útikalauz stopposoknak) 
a szuperszámítógép válasza a világ összes 
kérdésére negyvenkettő, miért ne lehetne a 
te válaszod is ez az enyémre. 
KM: Akkor ez a válasz. Most vagy soha. Van 
erő, kedv, műterem, múzeumok, kiállítások. 
Az élet közepén pont annyit tudok, ismerek, 
mint amennyit még soha. A kiszámítható 
eddigi élettapasztalatok és a kiszámíthatat-
lan, még meg nem tapasztalt évek optikai 
közepén állok. Mindig is az ismert és az is-
meretlen egyensúlya érdekelt. Úgy gondo-
lom, hogy az alkotói folyamatban hasonlóan 
egyenlő hangsúllyal vagyok jelen mint megfi-
gyelő és mint irányító.

JJ: Nagyon korszerű gondolatkör a tech-
nológia és a humánum kapcsolata a kortárs 
művészetben. Figyeled ezt másoknál is?
KM: Sok kortárs művész munkáját követem, 
és vannak nagy kedvenceim, akiknek a mun-
kásságát rendkívül izgalmasnak és vizuálisan 
gazdagnak tartom. Például Julie Mehretu, 
Bill Viola, Tara Donovan, Isaac Julien, Mi-
chal Rovner…, viszont nem a stiláris rokon-
ságot keresem velük. Talán közös bennük, 
hogy bár eltérő megközelítéssel, de az idő 
kérdésével, a folyamattal foglalkoznak. Szá-
momra is az idő, az időben létezés az, ami 
leginkább kérdésfeltevésekre késztet. Az idő 
megfoghatatlansága, a folyamat pillanat-
képének megragadása érdekel. Absztrakt 
festményeket tanulmányozni, látni az utóbbi 
években inkább zavaró, úgy érzem kibillent 
abból a belső képi világból, amit megfeste-
nék. Ezért inkább kevesebb kiállítást nézek 
meg. Számomra a műtermi munka sokkal in-
kább egy belső vizuális világból táplálkozik, 
nem kívülről.
JJ: Lesz egy videóinstalláció is a Műcsarnok 
tárlatán. Mióta készítesz videókat? 
KM: Sok éve foglalkoztat a mozgókép mint 
kifejezési forma. A folyamatosan változót, 
a változásban állandót, az időbeli időtlen-
séget szeretném visszaadni – természete-
sen absztrakt megfogalmazásban. Az első 

felvételt 2016-ban készítettük, 2017-ben 
be is mutattam Londonban, ám csak moni-
toron, mert nem volt lehetőség vetítőszoba 
építésére. Idén több újabb felvétel készült 
hanganyaggal együtt. Utómunka nélküli, 
manipulálatlan, analóg felvételek, reflexiók 
a számítógép generálta digitális trendekre. 
Mindez teljesen új dimenzió számomra is, és 
rendkívül izgalmas, tele vagyok ötletekkel.  
A Műcsarnokban egy nyolcperces videóins-
tallációt mutatunk be. Nagyon izgatott va-
gyok, hogy mi lesz a visszhangja. Több szem-
pontból mérföldkő számomra ez a kiállítás 
– egyrészt első önálló múzeumi kiállításom, 
másrészt először mutatok be videóinstallá-
ciót az erre épített térben, sötétszobában.  
A Műcsarnoknak külön köszönet a profesz-
szionális kép és hangtechnikáért, amit bizto-
sítanak. 

KUCSORA Márta: Cím nélkül 27, részlet, 2021,  
vegyes technika, vászon, 100×200 cm 
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Gaál József

Földhöz tapadva, 
térben feloldódva

A lezárult, már egységében értékelhető életmű új-
raértelmezésében egy új szempont vált jelentős-
sé. Kovács Péter műcsarnoki emlékkiállításán a 

magába roskadó, szorongó ember stációi után az egyre 
légiesebbé váló figurák kerülnek túlsúlyba, majd újra 
körbejárva a kiállítást, a ciklikus ismétlődés révén szin-
te reinkarnációs folyamatban részesülhetünk. Spiritua-
lizmusként kell meghatározni az eddig inkább negatív 
életszemléletként tárgyalt, a mulandóságot előtérbe 
helyező értelmezést, amely már csak eleme a beavatá-
si folyamatnak. A címadással is megerősítve – penész-, 
rozsda- és hamurajzok – dominál a determinált lét nega-
tív élménye, de az utána következő éteri ritkulásban és 
lebegésben egzisztáló alakjai feloldozást és belenyug-
vást adnak a tragikus létábrázolásra. Nem egyenletes 
átalakulásként, egymásra épülő fejlődésként, hanem 
hullámzó folyamatból kivilágló hangsúlyként bukkannak 
fel a jelképi egyszerűségű munkák.

A kvázi analitikus felfogás tévedése a csupán mor-
fológiai megközelítés, amelynek lényege a mimézis és 
a mimikri. Az egyik leképző utánzás, a másik a klasz-
szicizáló burok általi megtévesztés, ami sokszor egy 
stílusrendszerbe, vonulatba ágyazva rejtené el az új 
formát és tartalmat. Kovács Péter munkáit ilyen analiti-
kus módszerekkel értelmezve alkotásainak lényegét ta-
karnánk el. Bevezetésként azonban fontos a morfológiai 
vizsgálat mint a fenomenológiai megközelítés első szint-
je. A rejtettség egy keresési folyamat, amely által maga 
a keresés válik esztétikummá. A térben összekapcsoló-
dó, sokszor besűrűsödő, már folttá alakuló vonalak a 
kitüremkedés illúzióját teremtik. A felület ürességéből 
formálódik az alak, a finom vonalak elhalnak, de bizo-
nyos találkozási pontjaikon a mélyülés és kitüremkedés 
illúzióját teremtik meg. A térben való fészkelődése ez 
annak a teremtménynek, aki a meghatározhatatlan min-
denségből vagy épp fordítva, a mindenségben feloldód-
va egyesül azzal a határtalannal, amely most a kihasí-
tott papír által behatárolva látható. A rajzok így, sziluett 
és körvonal nélkül egy láthatatlan tengelyre épülnek, a 
centrum helye sokszor az üresség, mert a tengely az ant-
ropomorfizáló látás által jön létre. Az antropomorfizáló 
látás pótolja a hiányt, így a körülhatároló sziluett hiá-
nyát is. A fogyások és kitüremkedések, a vonalkötegek 

közti üregek és rések csak illúziók, belülről generálódó 
képzetek. A befejezhetetlen folyamat sugallja a létezés 
végtelen mozgását. A burok nélküli testek elevensége 
valójában az alkotó energiáinak átvitele a papírra. Meg-
határozhatatlan a határ, nincs burok, nincs körülhatá-
roltság, de nem oldódik fel a térben sem. Az alakzatként 
látható energiagubancok valamit megformáznak, felé-
pítenek, majd mégis lebomló állapotban rekednek meg. 
A megteremthetetlen és a folytonos teremtés inkább 
fenomenológiai története az embernek. A fenomenális 
testlét tragikuma ábrázolhatatlan, s ez a „monomániás 
monologizmus” mégis a köztes lét képi mantrájává vá-
lik. Paralel megközelítések, parallaktikus többnézőpon-
túság által lehetséges az az értelmezés, melynek során 
a megfigyelt és a megfigyelő kölcsönösen módosítják 
egymást. Annak ellenére, hogy inkább fenomenológiai 
alakként közelítünk a figurákhoz, mégis testi, zsigeri ér-
zületekből áll össze a képzet. Olyan szférába lendíte-
nek át a lüktető és elhaló jelekből szőtt lények, ahol az 
ideologikus prekoncepciók már félrevezethetnek. Nem 
a jelenkorhoz szólnak, hanem a mindenkori létállapot 
beavató képletei, csupaszságuk mellett, hiányosságuk 
ellenére többet jelenítenek meg, mint amennyi látható.  
A földi realizmus véget ér, de mégsem lép át a démoni-
kus világba, nem romboló vízió.

Egy szekularizált világban a kép jelentését nem lehet 
hitfogalmakkal feltárni. A keresztény vallás szublimálva 
és más hitrendszerekkel elegyedve – a szinkronicitás fo-
lyamatai által – rejtett, de belső szerkezetében lényegi 
összetevője a műalkotásnak. Hajlamnak vagy mentali-
tásnak nevezve mint lelki maradványt tárgyalják a je-
lenkori esztétikákban. A vallás által megőrzött fogalmak 
mozgatják az esztétikai ítélet rendszerét; a művészet 
definíciója valójában a transzcendens többlet által kü-
löníthető el a vizuális termelődés mindent bekebelező 
burjánzásától. A digitális médiumokból ömlő képanyag 
zöme spektákulum jellegű, a régi képi formulák naiv va-
riánsainak tömege. A vallást dekonstruáló posztgiccs  
többszörösen hibridizált, radikalizmus nélküli, bájos, 
mázas dizájn. A disszonáns és megrekedt állapot eszté-
tikája a nyitott mű elméletének félreértelmezése, mivel 
az ambivalens viszony miatt nincs transzcendens jelen-
téstöbblete. A modernizmus újításai alapvetően formai 

Kovács Péter 
emlékkiállítása

Műcsarnok, 
2021. X. 29. – XI. 28.
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megoldások, a redukcionizmus mellett a metafizikai 
tartalmak dekonstrukciója a fő mozgatórugó. A disztó-
pia-utópia páros játéka a lineáris, materialista apoka-
lipszis-posztapokalipszis szemléletből csak egydimen-
ziós „szépség kontra szörny” szériákat termel.

Ezzel szemben Kovács Péter antropomorf reduk-
ciói megtartják a testi jelenlét érzékiségét. A beavató 
átváltozás a test metamorfózisának belső története, a 
hagyományos képalakítás módszereihez csak részben 
kapcsolható. A hús-vér emberi személy részleges elő-
hívása, annak ambivalens köztes létállapota – terem-
tése, teremtetlen félbehagyottsága, teremtésben rejlő 
elmú lása, enyészetként való megrekedtsége – a beve-
zető stációk lényege. Nem a harmóniából való kiesés 
traumája, amely a romantikából eredő modernista eg-
zisztencializmus fájdalma. Nem az ideális egész csökött 
torzója, az elképzelt egyensúly elvesztésének trauma-
tikus csonkasága. Inkább egy olyan létállapot bemuta-
tása, amelynek lényege a felbukkanás és eltűnés vég-
telen folyama, ennek érzékletes kifejezése a test által. 
A morfológiai sajátossága ezeknek a munkáknak a fel-
oldódás, az expresszív gesztusok elhalkulása. A művek 
befejezettsége inkább ritkulás, feloldódás, törlés vagy 
elmosódó visszarendeződés. A konkrét tárgyiasság, 
a téri helyzet is bizonytalan. A test feloldottsága egy-
ben a tér dimenzionálatlansága. Az ürességet kitölteni 
akaró figura megteremtése térfoglalási küzdelem, a lét 
akarása, a létezés pillanatnyi felbukkanása és eltűnése.  
A dísztelen pőreség, a testi és testetlen lét meghatároz-
hatatlan pontján, a köztes létben felvillanó Alakban az 
enyészet rettenete válik érzékelhetővé a halandó szá-
mára. Az első jelentésréteg a látható burok, s az érzé-
kelhető forma az eltűnés folyamatainak különböző fá-
zisa. A tudattal rendelkező emberi lét megoldhatatlan 
konfliktusa a mulandóság, amely alapvető létkonfliktus. 
A monomániával megáldott vagy elátkozott művészek 
egyetlen tengely körüli forgását összehasonlíthatjuk a 
dervistánc révületté váló szédületével. A racionalizmu-
son túli érzelmi szférákból szőtt képletek megfejtése le-
hetetlen, mert az eksztázisnak és a meditációnak része 
az önfeladás, az egón túli lét szabadsága. Ez a spirituá-

lis összetevő Kovács Péter munkáiban kimondatlanul is 
jelen van, az már hitvita, hogy mennyire lehet bevonni 
a jelenlegi, pragmatikusnak látszó esztétikai kánonba. 
Talán nem is fontos, csak azoknak, akik még képesek 
ezeket a rejtett tartalmakat érzékelni. Mindezt rezignált 
visszafogottsággal kell sugallni, hisz nincs a beavatott-
ságnak előnye. Olyan szférában történik a belső katar-
zis, ahol a megkonstruált esztétikai szabályrendszerek, 
kategorizálások érvényüket veszítik.

A köztes állapot a tibeti bardó átmeneti állapota, 
de a testtől leváló lélek szabadsága, titka és hite a ke-
resztényi testáldozat átlényegülésének is. A keresztényi 
megváltó áldozat, az önfeladó mártírkultusz és a Tibeti  
halottaskönyv értelmezései összeolvadva a létezés 
alapvető kérdéseivel sűrűsödnek vagy ritkulnak je-
lekké. A narratíva a testben van, a test membránként 
működik, amely befogadva és kiterjedve a világot ar-
tikulálja. Nem ötvöződés ez, hanem koncentráló-
dás, formailag pedig a testkoncentrátum feloldódása.  
A testiség nemcsak anyagi, hanem folyamatos közelítés 
a szellemiséghez. Számos keleti bölcs is a tér teremtő 
és elenyésző relativitásába helyezi a kibomló születést 
és a visszatérő elmúlást. Az írott szövegek képzetek és 
lehetőségek konstrukciói, ahogyan Kovács Péter képei, 
rajzai is, viszont nála a verbális helyett az érzéki megje-
lenítés felvillantja a lehetőségeket, túlmutat a monologi-
kus variációkon. Testi és létállapotok összevonása által 
a köztes lét az alkotás lebegő, köztes tere is egyben.  
A holt fosszília mint az élet lenyomata és a kézjegyek 
által életre keltett lebegő és megfoghatatlan illúzió ke-
veredik különböző arányokban. Így a köztes lét, a bar-
dóállapot nem jelképes, hanem a művek sajátja. Ezáltal 
válik pillanatokra mágikus megidézéssé, szinte az újjá-
születést sugalló reménnyé az eredendően mulandó-
ságmódozatokat bemutató képek sora.

Az elmúlás módjainak érzéki képzeteiről nincs mit 
magyarázni, a feloldozó vigaszt vagy az egót törlő, 
belenyugvó megvilágosodást csak befelé fordulva le-
het megtalálni. A gnosztikus tanokban – a hindu vagy 
buddhista képzetek mellett – fellelhető fényenergia és 
az anyag viszonya mint összesűrűsödött, leülepedett 

KOVÁCS Péter: Áldozat, 2006–2007, 
tekercskép, vegyes technika, vászon, 
150×230 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa
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és fagyott fény a figurák különböző halmazállapotához 
is kapcsolható. A testben született belső képek a külső 
térbe kivetítve teremtettnek tűnő, illékony teremtetle-
nek. A kép tér-idő torlódásában a születés és az elmúlás 
metszik egymást. A metszések felszámolják a testiséget, 
de nem torzók, hanem inkább párlatok, ritkuló légiessé-
gük által káprázatokká válnak, az áttetsző test már nem 
bomlás, hanem elillanó füst és pára. Az Alak vagy Lény 

már túl van az emberin, de a kiméraszerű keveredés is 
új szintézisben oldódik fel. A Lény az életet képviseli, a 
Lét lüktető, ciklikus metamorfózisát, a Tér pulzálását a 
semmi és a végtelen között. A szenvedő sárember egyre 
áttetszőbb, légies állapota, amikor megszűnik a nehéz-
kedés. Feldereng az árnyék nélküli lény, a fényáteresz-
tő, mintha az áldozati test gnosztikus, földi test nélküli 
lénnyé tisztulna.

KOVÁCS Péter: Gödörpróba, 
1991–1994, vegyes technika, 

papír, vászon, 210×145 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa

HUNGART © 2021
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Tillmann J. A.

Kifutópályák 
a tekintet 
felemeléséhez

A hegy csonka kúpjának csaknem szimmetrikus 
alakja fokozatosan emelkedik ki a síkból. Oldalai 
egyre meredekebben ívelnek föl a vizek és földek 

sávja fölé, aztán megszakadnak. Mintha egy már látha-
tatlanná vált űrhajó emelkedését követné a szem.

A többnyire különös légköri és fényviszonyok köze-
pette készült képek kiemelik a vulkanikus, vízparti vidék 
kivételes jellegét. Egy hely, egy táj ereje más helyekhez, 
tájakhoz vetve mutatkozik meg igazán. A jellegtelen, szür-
ke térségek közepette tűnik föl a ritka formák, különös 
színek intenzitása. Előfordulásuk aránya hasonló a szép-
ségnek az emberi világban való megmutatkozásához.

A térnek ebbe a végtelenbe nyíló tágasságát szemlélve, 
a tűzhányó sokmillió éves történetére tekintettel, felmerül 
a kérdés: mik is vagyunk? Mi az ember egy vulkánhoz ké-
pest? Törékeny és tünékeny, mint egy nádszál. Szőhetünk 
ugyan nagyszabású terveket az átalakítására, tehetünk 
kísérleteket a terraformálásra. Magmájának mélységéhez 
képest a Föld lakott felszíne keskeny, pár ezer méteres 
övezet a tenger felszíne felett. Méretéhez képest minden 
technikai fejlemény elenyésző volt és marad.

Ezt a benyomást a légkör és a megvilágítás esetle-
ges, ritka konstellációi tovább tudják fokozni. Észlelé-
sük, művészi megragadásuk és ábrázolásuk nem pusz-
tán technikai képességeken múlik – hiszen festeni sokan 
tudnak, fényképezni pedig már szinte bárki képes –, 
sokkal inkább a szem, az elme minőségén. A kellő látó-
szög megválasztásán túl a megfelelő, kivételes pillanat 
felismerésén. És persze az esetlegesség erején.

A véletlen kegyének köszönhette Goethe is, hogy 
a Vezúv kitörésének napján éppen Nápolyban volt, és 
olyan látvány tárult elé, „aminőt az ember csak egyet-
lenegyszer lát életében. […] közvetlenül velünk szemközt 
a Vezúv […], minthogy a Nap már régen leáldozott, jól 
kivehetően izzott, fölötte a füst már kezdett megaranyo-
zódni; a hatalmas tomboló hegy, fölötte roppant, tömör 

füstfelleg, s a tömbjei minden egyes kitöréskor villám-
szerűen kiváltak a sötétből, és testszerűen megvilágo-
sodtak. […] egyébként azonban a tenger és föld, sziklák 
és növényzet mind jól láthatóan az esti szürkületben, 
derült békével, varázslatos nyugalomban. Valóban ámu-
latot keltett: mindezen egyetlen pillantással végigtekin-
teni, és látni, amint a csodálatos kép beteljesedéséül a 
hegyhát mögül kilép a telihold.” És még azt is hozzáfűzi: 
„Kommentálására századok sem elegendőek.”1

Vulkanikus vízparti tájékon, mint amilyen a Bada-
csony, olykor a tűzhányó kitörése nélkül is adódnak 
olyan konstellációk a légkör, a víz és a fényviszonyok 
különös összjátéka folytán, aminőt az ember csak egyet-
lenegyszer lát életében, és amelyek némelyikéről állít-
ható, hogy kommentálására századok sem elegendőek.

Szalontai Ábel 
Badacsony
sorozatához

SZALONTAI Ábel: Balaton 
/ Badacsony / Tónus, 
2015–2021, fotó,  
digitális transzfer
A művész jóvoltából
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Ahogy az idő ritka intenzitású pillanatai üres vagy las-
sú szakaszaival váltakoznak, úgy a tér is hol sűrűsödik, 
hol ritkul. Lokálisan nem kevésbé, mint kozmikusan; 
bolygók, napok, csillagok és galaxisok sokasága között 
roppant távolságok, kitöltetlen, üres térségek húzódnak. 
A Földön a tér inhomogenitása a tájak, a helyek össze-
tettségének, a domborzat egyenetlenségének, növény-
zetének és éghajlatának különböző intenzitásában mu-
tatkozik. Az állandóként érzékelt adottságok mellett az 
időjárás, a mindenkori megvilágítás, a légkör összetéte-
lének függvényében érzékelünk szépnek vagy fenséges-
nek egy tájékot.

Friedrich Ratzel geográfus szerint „a partokat mint 
történeti színhelyeket kissé magasabb szempontból kell 
nézni…”2 Ez a természettörténetre és a művészetre egy-
aránt érvényes. A festészetben ez a magasabb szem-
pont korábban egyedülálló módon Farkas István képein 
mutatkozott meg. „Az ember mint néző, mint befogadó 

kénytelen átélni, hogy Farkas tengerét, tengereit legfel-
jebb az űrből, kozmikus távolságból lehetne így látni…”3

A kétfajta nézet némileg hasonló a tájat néző és a teore-
tikus tekintet egyidejű kettősségéhez: a teória eredendő-
en „szemlélést jelent – írja Joachim Ritter filozófus –, de 
nem valami tetszőleges és meghatározatlan szemlélést. 
Az ünnep és az istenek tiszteletére rendezett ünnepi já-
tékok szférájába tartozik, s így pontos jelentése az, hogy 
az istenhez forduló és ezáltal benne részesülő szemlé-
lés.”4 

A tájék szemlélése során olykor a tárgyszerű, a mű-
vészi és a teoretikus tekintet tárgya egymásra vetül, fe-
désbe kerül. Néha különös interferenciák képződnek, 
anélkül hogy ez szemléletmódjuk eltérésén változtatna. 
Farkas István ezt nemcsak ábrázolta, hanem meg is fo-
galmazta: „elgyönyörködve nézem Istennek ezt [a] gyö-
nyörű paradicsomát”.5

1 1787. június 2., J. W. Goethe: Utazás Itáliába (Rónay György fordítása), Helikon, Budapest, 1961, 299.
2 Friedrich Ratzel: A Föld és az ember. Anthropo-geographia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1887, 278.
3 „Akkora görbület a földről nem látható, mint Farkas tengerképein.” S. Nagy Katalin: Farkas István tájképei, ENIGMA, 10. 1996/3.
4 Joachim Ritter: A táj. Az esztétikum funkciója a modern társadalomban. In uő. Szubjektivitás. Válogatott tanulmányok, Atlantisz, Budapest, 2007. 

https://litera.hu/irodalom/elso-kozles/joachim-ritter-szubjektivitas.html
5 Farkas István festőművész frontnaplója, ENIGMA, 98. 33.
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Szabályos rend vagy kreatív káosz, letisztult tér vagy felhalmozott időrétegek. Egy műterem 
sokféle lehet, de egyvalamiben mindegyik azonos, hogy egy koncentrált alkotói térről 
van szó, egy olyan közegről, ahol művek jönnek létre. Lukoviczky Endre képzőművészt 

szentendrei műtermében a kezdetekről, utazásairól, nagy barátságairól, a perspektíváról és az 
építészet iránti rajongásáról kérdeztük.

Beszélgetés  
Lukoviczky Endrével

Kopin Katalin

KK: 1939-ben születtél Békéscsabán, szlo-
vák családban. Milyen volt a családi hát-
tered?
Lukoviczky Endre: Elődeim mindannyian 
szlovákok voltak, a Felvidékről költöztek 
Békéscsabára a törökök kiverése után; ak-
kor egy vákuum volt a magyar területen, kel-
lett a munkaerő. Szlovák iskolába jártam, ott 
is érettségiztem. Mi csak a magyar és orosz 
irodalmat tanultuk idegen nyelven, az összes 
többi tantárgyat szlovákul. Nagyon szeretem 
ezt a nyelvet a mai napig. Bekerültünk a szlo-
vák iskolába a többi szegény tanyasi gyere-
kekkel, akik vályogviskókban laktak, ahogy 
mi is. Se földünk, se semmink nem volt, csak 
öt gyerek, akik állandóan éhesek voltak. 
Apám mindig azt mondta, csak parasztgye-
rekek ne legyünk, menjünk tanulni. Az isko-
lában minden gyerek ruhája folt hátán folt, 
olyan szegénység volt. Először mindenkit 
tetvetlenítettek, cipőt adtak, ruhát, alsóne-
műt adtak, lenyírták a hajunkat is. Rendkívül 
rossz helyzetből kerültünk be az iskolába, de 
az öt testvérem közül négyen diplomát sze-
reztünk.
KK: Mokos József szakköre az első hely, 
ahol képzőművészetet tanultál. Milyen volt 
itt a légkör, milyen művészi alapelvek szerint 
zajlott az oktatás?
LE: Ez majdnem álmaimban is bennem van. 
Mokos Józsi bácsit nagyon szerettük, olyan 
pedagógus volt, aki megszerettette velünk 
a művészetet. Csodáltuk, mikor megjelent 
Rembrandt-sapkában, óriási palettával és 
rengeteg ecsettel, így mentünk ki plein airt 
festeni. Tizenkét éves lehettem, körbeültük 

és ámulattal néztük, mikor festett. Szóltunk 
neki, hogy „Mester, az a fa barna, miért festi 
lilára?” Akkor megmagyarázta, hogy az ár-
nyékban egészen mások a fények. Gyakor-
latias volt, és közvetlen stílusban oktatott.  
A kedvenc elődöm, aki három évvel koráb-
ban járt ide, Fajó János volt, mindig néztem 
a rajzait. Utána én jöttem, aztán Bereznai Pé-
ter nézte az én rajzaimat, így alkottunk egy 
generációs sort. 

KK: Miért választottad az Iparművészeti 
Főiskola textil szakát?
LE: Gimnazistaként nagyon rossz tanuló 
voltam, de a gyakorlati érzékem kiváló volt. 
Tudtam, hogy ha én ide nem kerülök be, ak-
kor nekem befellegzett. 1957 őszén vettek 
fel az Iparművészeti Főiskolára, öt évig jár-
tam oda. Bár a gimnáziumban nem ment jól a 
tanulás, a főiskolán az első évtől az utolsóig 
kitűnő voltam. Mikor a felvételin megkérdez-

„Álmaimban is 
bennem van”

LUKOVICZKY Endre
Fotó: Berényi Zsuzsa
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ték, hányasra érettségiztem, mondtam, hogy 
kettesre. Én voltam az egyetlen, aki kettesre 
érettségizett. Ennek ellenére 1960-ban köz-
társasági ösztöndíjat kaptam. A marxista-le-
ninista hókuszpókuszt nem értettem, erre 
azt mondták a tanáraim, ha már mindenből 
kitűnő vagy, illene ezt is megtanulni, de ez 
nem ment nekem. A párttitkár mindig kiabált 
velem, hogy „Lukoviczky, tanuld meg, mert 
nem lesz ember belőled!” Nem voltam haj-
landó megtanulni, ennek ellenére a tanár jó 
szándékú volt, nem írta be az elégtelent az 
indexbe, két hét múlva beírt egy négyest.  
A textil szak azért is volt fontos volt ne-
kem, mert nem volt ruhám, olyan szegények  
voltunk. 
KK: 1962-ben végeztél, tanáraid Dudás 
Jenő, Hincz Gyula és Rákosy Zoltán voltak. 
Milyen alapokat kaptál tőlük?
LE: Dudás Jenő akadémikus szemléletű volt, 
ha odaültünk egy tárgy elé, azt szívvel-lé-
lekkel kellett megrajzolnunk. Nagyon figyelt 
arra, nehogy véletlenül 6B-s ceruzával raj-
zoljunk, hanem válasszunk kemény grafitot. 
Egy évig volt kockológia, különböző megvi-
lágításban, dőlésszögben, változó árnyékok-
kal. Dudás Jenő erre nagyon háklis volt, na-
gyon vigyázott, hogy mindenki sajátítsa el az 
arányokat, a perspektivikus ábrázolást. Aki 
a legnagyobb hatással volt rám, az Rákosy 
Zoltán. Tőle tanultam, hogy egy kép meg-

alkotásához fegyelem kell, hogy végig tudd 
vinni azt a kompozíciót és elképzelést, ami a 
fejedben van. Színkultúrát is adott nekünk, 
és kitekintést nyújtott a nyugat-európai mű-
vészet felé, behozott olyan könyveket, amik-
hez nem juthattunk hozzá. Mi csak Munká-
csyig tanultuk a művészettörténetet, esetleg 
megemlítették még Rippl-Rónait, de az már 
rázós téma volt. Na, ő hozott be könyveket, 
elmagyarázta, mi az a festészet, addig nem is 
nagyon festettünk. 
KK: Terveztél-e valaha textilt, varrtál-e, 
volt-e közöd a textiliparhoz?
LE: A szabás-varrás nekem azért jött be, 
mert Picasso házilag varrt magának ingeket, 
ruhákat, és nagyon imponált, hogy egy ilyen 
híres festő otthon készíti a saját ruháit. Meg-
tanultam varrni, én varrtam az öltönyeimet, 
gomblyukakat szegtem, nadrágot és kabátot 
szabtam. Mire ez gördülékenyen ment, már 
nagyon értettem a varrógépekhez. A főisko-
lán valamelyik varrógép mindig tönkrement, 
kérdezték, ki ért hozzá. Hát, jött a Lukovicz-
ky. Göndör hajú, magas, vékony voltam, sze-
rettek a lányok, és ha hívtak, mindig mentem 
javítani a gépeket, nemcsak a varrógépeket, 
hanem a keramikusok korongozó gépeit is. 
Én voltam a szerviz. Először textiltervezéssel 
foglalkoztam, később áttértem a gobelinké-
szítésre, de nem régi típusú gobelineket szőt-
tem, hanem egy új technikát fejlesztettem ki, 

és így csináltam egy nagy kárpitot, amin két 
ló viaskodik, egy fehér és egy fekete, ez volt 
a diplomamunkám. Hincz Gyula bírálta el, ő 
volt akkor a főiskola igazgatója, kölcsönösen 
kedveltük egymást. 
KK: Hogyan jutottál el a sokszorosító grafi-
káig? Milyen technikákkal kísérleteztél?
LE: Elsősorban a fametszet érdekelt, de nem 
bütüre vágott fán dolgoztam, hanem fenyő-
fát használtam. Volt egy kétajtós szekré-
nyünk, aminek mind a két ajtaját felvágtam, 
és arra csináltam fametszeteket. Ezután 
linómetszettel kísérleteztem, de valahogy 
nem éreztem gazdaságosnak. Akkor jött az 
a gondolat, hogy próbáljak meg olyan ala-
pot csinálni, ami képlékenyebb, így jött a 
gipszmetszés. Tudtam, hogy egyenesre kell 
önteni, először üvegre öntöttem, amihez 
szerkesztettem egy keretet, ezután megfor-
dítottam, és konyhai eszközöket használ-
va belevéstem a motívumokat. Utána jött a 
probléma, mert ha gipszre festéket kenek, 
az rögtön beszívja, kellett valami olyan anya-
got találnom, amivel bevonhattam a gipszet. 
Textiles koromból ismertem a latexet, és ezt 
próbáltam ki gipszfelületen. Tökéletesen 
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bevált, nem változtatta meg a motívumokat, 
és miután megszáradt, rákentem különböző 
színű festékeket. Nem olyan homogén volt 
a felület, mint a linómetszet esetén, hanem 
mintha festve lenne, vibrált rajta a festék. 
Nagyon sokáig csináltam, akkor ebből is él-
tem, mert sok helyen kiállítottam, és vásá-
roltak is tőlem. Fogalmam sincs, hogy azóta 
ezek hová kerültek.
KK: Miből lehetett megélni friss diplomás-
ként?
LE: Diplomázás után kidobott minket a főis-
kola, csinálj, amit akarsz. Mivel nagyon jól 
rajzoltam, könyveket illusztráltam különbö-
ző újságoknak, és a szlovákoknak is. Töb-
bek között a Hamletet és a Don Quijotét, 
és könyvborítókat is terveztem. Próbáltunk 
megélni a feleségemmel, Bálint Ildikó fes-
tőművésszel, aki még főiskolás volt. Sokféle 
technikát megtanultam, Barcsaynak raktam 
mozaikot a volt Nemzeti Színházban, elmen-
tem freskót festeni, szekkót készítettem, na-
gyon jó technikai alapokat kaptam. Abban az 
időben nem volt rossz ez az élet, olyan nem 
volt, hogy ne lett volna pénz. Vígan éltem 
mint önálló művész.
KK: Lehetett utazni ebben az időben? Milyen 
lehetőségeid adódtak?
LE: Engem kiengedtek Olaszországba, de 
a feleségemet nem, tehát egyedül mentem 
nászútra. Volt egy circolare jegyem, ami azt 
jelentette, hogy oda utazhattam, ahova sze-
rettem volna. Három hónapig voltam kint, és 
végigjártam egész Olaszországot. 1963-ban 
volt ez az egész attrakció; először Milánóban 
rajzoltam a Mondadori-lexikonokba, csak 
mindig az volt a probléma, hogy két hét múl-
va fizettek, pedig két hetet soha nem voltam 
egy helyen. Átmentem Genovába, onnan Pi-
sába, aztán Rómába, végül lementem Szicí-
liába, ott pedig a maffia tudott egy kicsit al-
kalmazni. De nem angyalos géppisztolyokat 
festettem, hanem karácsonyi képeslapokat, 
naptárakat meg kalendáriumokat. Amikor 
befejeztem, megjött két fazon, egyikük za-
kója egy kicsit kidudorodott, géppisztoly volt 
benne, kicsapta az asztalra az óriási pénzt, 
és azt mondta, hogy ez az enyém. Olyan sok 
volt, hogy én tiltakozni akartam, erre szólt 
a háziúr, hogy vegyem csak el, mert az jár 
nekem. Így ki tudtam fizetni az albérleteimet 
mindenhol. Annyi Szűz Máriát soha nem fes-
tettem, mint akkor, sokszor az egész vendég-
látó családot is megfestettem. Az elején na-
gyon nehezen beszéltem olaszul, de mindent 
megrajzoltam, így kommunikáltam. 
KK: 1967-ben az Ernst Múzeumban került 
megrendezésre a Fiatal Művészek Stúdiójá-
nak kiállítása, amely az új művészeti áramla-
tok miatt alig kaphatott nyilvánosságot. Kik 
állítottak ki, és mi volt a betiltás fő indoka?
LE: Nagyon érdekes volt az egész kultúrpo-
litika, engem nem nagyon zavart, hogy tiltott 
művész lettem, nem gátoltak meg abban, 
hogy fessek, a kezemet nem kötötték le, 
hagytak dolgozni, legfeljebb nem vásároltak 

tőlem. Most nagyon jól hangzik, hogy tiltott 
művész volt az ember. A rendszerváltás után 
szóltak, hogy Keserü Ilonával, Bak Imrével, 
Fajó Jánossal, akikkel annak idején tiltott 
zónába kerültünk, alkossunk valamilyen 
egységes platformot. De én nem akartam 
sehová tartozni, nem akartam zseni lenni, 
nem akartam világraszóló dolgokat létrehoz-
ni, csak nagyon szerettem dolgozni, festeni. 
A 67-es kiállításon egy csendéletet állítottam 
ki, amit Picasso hatása alatt festettem, mert 
a kubizmus és a konstruktivizmus nagyon 
közel állt hozzám, a jelenlegi munkáimon is 
látszik, hogy van valami előzménye ennek 
a játéknak, a festészet úgy működik, hogy 
vannak előképek. Azon csodálkoztam, hogy 
1967-ben szinte fejünket vették a kiállítás mi-
att, 1969-ben pedig megkaptam a szentend-
rei új művésztelep egyik műtermét.
KK: Hogy történhetett ez, és mit jelentett a 
számodra?
LE: Egyszer, amikor 1968-ban Kucs Bélával 
kijöttünk Szentendrére agyagért, és a régi 
Szentendrei úton haladtunk Budakalász felé, 
a HÉV keresztezte az utunkat. Amíg álltunk, 
Ildi kiugrott a kocsiból, és vett egy újságot, 
abban volt benne, hogy Szentendrén építik a 
művésztelepet. Ezután kijöttünk, és megnéz-
tük a helyet. Pont ebbe az épületbe jöttünk 
be, ahol most is ülünk. Sok ház még nem volt 
kész, egyik kapun behozták az építőanyagot, 
a másikon pedig kivitték, Szentendrének van 
azért stílusa! Ildi olvasta, hogy lehet pályázni 
a műteremre, mondtam neki, hogy úgysem 

kapunk. De ő ennek ellenére megírta azt 
a hárommondatos kérvényt. Akkor Pesten 
laktunk a Damjanich utcában, jogcím nélküli 
lakók voltunk. Egyszer csak kapjuk a papírt, 
hogy a zsűri többek közt minket is bevá-
lasztott. Akkor nem volt semmink, csak egy 
használt autónk. Ezt is úgy tudtam megvenni, 
hogy 1968-ban Szófiában volt a Világifjúsá-
gi Találkozó, és annak voltam a fő grafikusa, 
azért annyi pénzt kaptam, hogy egy lakást 
ugyan nem tudtam belőle venni, de egy hasz-
nált autót igen. Szentendrén egészen más 
élet kezdődött, ezt a lakást teljesen átalakí-
tottam, a parkettától kezdve a galériáig min-
den a saját munkám, amúgy is szeretek fizikai 
munkákat végezni, barkácsoló típus vagyok. 
KK: Nyertél más pályázatokon is?
LE: 1974-ben történt az az ominózus eset, 
hogy elnyertem a Váci Zeneiskola jeligés 
pályázatát. A szentendreieknek nem nagyon 
tetszett, hogy én nyertem, sem a váciaknak, 
de hát jeligés volt, ki a franc tudta, hogy ki 
van a borítékban. Korábban soha nem csi-
náltam faintarziát. Négy évig dolgoztam a 
zeneiskola lépcsőházán, 1974-től 78-ig, és 
teljes szabadságot adott a lektorátus. Olyan 
zöldes-lilás furnért kaptam Dél-Amerikából, 
amit az itteni késekkel nem tudtam vágni, 
mert a legkeményebb is kicsorbult. 
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KK: Külföldi ösztöndíjakra is volt lehetőség?
LE: Olasz ösztöndíjat kaptunk 1984-ben Il-
divel, kimentünk három hónapra Rómába a 
Collegium Hungaricumba. Nagyon szeretjük 
Olaszországot, de akkor csak Rómában és 
a környékén jártunk. Szőnyi Zsuzsáéknál is 
megfordultunk többször a Triznya-kocsmá-
ban, nagyon barátságosak voltak, az egész 
Római Akadémia oda járt. Még ma is azok 
a legjobb barátaim, akikkel akkor együtt 
voltunk ott. Nagyon jól éreztük magunkat, 
a végén pedig a Vatikánban csináltunk egy 
csoportos kiállítást. 
KK: Mikor jártál először New Yorkban, és 
miért volt rád annyira szemléletformáló, stí-
lusalakító hatással?
LE: 1980-ban jártunk először Amerikában, 
Readingben, Ildi rokonai éltek ott, de mi in-
kább New Yorkban töltöttük az időt. Akkor 
építették az ikertornyokat, az egyik kész volt, 
a másik még épült. Lefeküdtem a tornyok al-
jába, és tátva maradt a szám, ahogyan az 
épületek az ég felé magasodtak. Aztán 1985-
ben kaptunk egy amerikai ösztöndíjat hat hó-
napra – ez a Reagen-korszak idején történt 
–, nagyon elegáns ösztöndíj volt, mindennel 
elláttak, mindenhova elmehettünk, mindent 
fizettek. Három hónapot bírtunk kint tölte-
ni, mert nyáron nagyon fullasztó New York 
klímája. Megismertük az ottani művészeket, 
akik mindig kérdezték, tanítunk-e, erre azt 
válaszoltuk, hogy mi szabadúszók vagyunk 

mind a ketten. Nagyon csodálkoztak, mert 
New Yorkban csak kevés szabadúszó volt, 
mindannyian dolgoztak valahol, hogy pénzt 
keressenek. Christónál is voltunk, bolgárul 
tudtam vele kommunikálni. Ez az ösztöndíj 
és az ekkor létrejövő kapcsolatok azt ered-
ményezték, hogy körülbelül száz-százhúsz 
művem van kint Amerikában, ebből nagyon 
sok a gipsznyomat és festmények. 
KK: Jakovits Józseffel, aki 1965-től 1987-ig 
New Yorkban élt, hogyan kerültetek kapcso-
latba?
LE: Jakovits egy külön szám, ha elkezdek 
róla beszélni, legalább két napig fog tarta-
ni. Úgy hívtak ki New Yorkba, hogy tanít-
sak szitanyomást az amerikaiaknak. Akkor 
ismertem meg Jakovitsot, akinek csináltam 
egy szitasorozatot az ösztöndíj időtartama 
alatt. Egy szitagép Amerikában harmincezer 
dollár volt a 80-as években, ezért inkább 
vettem egy üveglapot, két ablakbilincset, 
és megcsináltam a gépet, ezen készültek a 
Jakovits-sziták. Ezután abban segítettük 
őt, hogy hazatérhessen Magyarországra. 
Amikor hazajött, másfél mázsa akrilfestéket 
hozott, hogy ő nem fogja felhasználni, ezért 
ideadta nekem. Addig a pillanatig nem fes-
tettem akrillal, csak olajat használtam, de 
akkor elkezdődött az akrilkorszakom. Ennek 
a festéknek rengeteg előnye van, rögtön szá-
rad, azonnal rádolgozhatok, módosítható, ez 
fordulatot hozott a festészetemben. 

KK: 1981-től kezdve saját szitanyomataid 
mellett Barcsay, Bálint Endre, Gyarmathy Ti-
hamér, Konok Tamás, Vasarely szitamappáit 
is készítetted. Hogyan kerültél kapcsolatba 
ezekkel a mesterekkel?
LE: Mivel nagyon precíz voltam, azokat a 
szitákat, melyeket a főiskolán sem tudtak 
megcsinálni, áthozták hozzám. Így kerül-
tek hozzám a Bálint Endre-sziták, nála volt 
montázs, fotó, amiket meg kellett oldani. Itt 
a műteremben készültek ezek, volt egy szi-
tagépem, amit én konstruáltam magamnak, 
olyan gépet csináltam, amivel a praktikusság 
és pontosság volt a célom. A Gyarmathy Ti-
hamér-mappa volt számomra nagy dolog, és 
a Barcsay-mappa, külön kapcsolatom volt 
Vasarelyvel is, neki huszonnyolc szitát csi-
náltam, bár most is lenne belőle legalább 
ennyi…
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A Csíkdánfalván felnőtt művész grafikusként kezdte pályafutását a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem jogelődjén, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, később oktató, tanszékvezető 
és intézetigazgató lett az egri Eszterházy Károly Egyetemen. Az ott eltöltött tíz év és a 

nemzetközi útjai során szerzett tapasztalatokat most az MKE rektoraként hasznosítja augusztus 
1-én életbe lépett kinevezését követően.

Beszélgetés Erős Istvánnal 
1

Fülöp Tímea

FT: Legtöbben a természetművészet kap-
csán ismerik a nevét. Mesélne erről?
Erős István: A természetművészet gyűjtő-
fogalom, nehéz definiálni, olyan kifejezési 
forma, amely az ember és környezete viszo-
nyával foglalkozik. Egy természetművésze-
ti alkotás elkészítésénél a művész az adott 
környezetben fellelhető, általában mulandó, 
lebomló, természetes anyagokat használja, 
ezáltal maga a mű is efemer jellegű. Ebben 
az értelemben az idő konkrét formában je-
lenik meg a műben, hiszen már az alkotás 
pillanatában bele van kódolva egy bizonyos 
élettartam. Hogy számomra művészként 
mit jelent a természeti környezethez való 
viszony, az először akkor körvonalazódott, 
amikor hátizsákos egyetemistaként Kelet-Af-
rikát jártam. Talán romantikusnak hangzik, 
de 1994-ben még az „igazi Afrikát” volt sze-
rencsém látni, a természeti népek mindenna-
pi életét testközelből tapasztalhattam meg. 
Akkor még nem tört be a nyugati globalizá-
ció – a technológiai fejlettség is gyerekcipő-
ben járt, a telekommunikáció nem létezett, a 
falvak szinte teljesen el voltak zárva a külvi-
lágtól. Valójában egy ősi, törzsi lét legutolsó 
pillanatainak lehettem tanúja, ahol a művé-
szet és természet még szerves egységet ké-
pezett. Az alkotásnak ez a magától értetődő 
mindennapisága nagy hatást gyakorolt rám. 
Később, ázsiai útjaim során a keleti filozófia 
holisztikus világlátása változtatta meg a ter-
mészethez és az alkotáshoz való viszonyo-
mat.

FT: A jelen generációból származó hallgató-
kat digitális bennszülötteknek szokás nevez-
ni, gyakoriak a virtualitásról és a poszthumán 
filozófiákról szóló kiállítások. Ők fogékonyak 
a természetművészetre, vagy velük már más 
módon teremt kapcsolatot?
EI: A rövid válasz az, hogy igen, fogéko-
nyak. Egerben három korábbi diákom vette 
át tőlem az óráimat, csinálják és tanítják a 
természetművészetet. A szobrászok mindig 
is érdekeltek lesznek a természetben való 
alkotásban, a köztéri szobrokhoz pedig hoz-
zátartozik a szituáció, amibe belekerülnek 
és – az én értelmezésemben – ez természet-
művészeti problematika. Ráadásul a klíma-
változás nagyon aktuális, mindannyiunkat 
érintő, égető probléma, amire a képzőmű-
vészek közül is sokan reagálnak. Ez az öko-
lógiai fenyegetettség is a természetművészet 
irányába terel sok alkotót.
FT: Tanárként milyen jellegű órákat tart?
EI: Jelenleg szobrászokat tanítok.
FT: Mi a legfontosabb, amit át akar adni a 
hallgatóknak?
EI: Nyilván fontos a technikai tudás, a vizuá-
lis kifejezés hogyanja, de meggyőződésem, 
hogy a mester-tanítvány viszony kialakítá-
sának is hatalmas szerepe van a művészeti 
oktatásban. Ez alatt azt értem, hogy a hall-
gatóknak tudniuk és érezniük kell, hogy nin-
csenek egyedül, nincsenek magukra utalva 
– bármiről is legyen szó, van segítség. Arra 
törekszem, hogy a műteremben olyan lég-
kör alakuljon ki, amelyben tudnak és mer-

nek kérdezni a hallgatók, akár tőlem, akár 
egymástól. A művészetet nem kell feltétle-
nül magányosan, félrevonultan művelni. Az 
egyetemi évek, ahogy később maga a mű-
vészpálya is, a kapcsolatépítésről is szól, 
és itt nem a „helyezkedésre” gondolok, ha-
nem egyszerűen annak a közegnek a meg-

„Közösséget 
akarunk teremteni, 
nem versenyt”

ERŐS István
Fotó: Gabelics Antal
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teremtéséről, amelyben alkotni lehet. Ezt az 
egyetemen különböző módokon próbálom, 
próbáljuk segíteni, és tulajdonképpen a mű-
vésztelepek is ezt a célt szolgálják.
FT: Mi a célkitűzése rektorként?
EI: A magyar művészet és az MKE-n folyó 
oktatás is világszínvonalú, minden okunk 
megvan a büszkeségre, mindezt már „csak” 
meg kéne mutatni, itthon és külföldön is. Az 
egyetemnek rengeteg erasmusos kapcso-
lata van, amelyeket mindenképpen életben 
akarunk tartani, sőt bővíteni is szeretnénk 
őket, amint a járványhelyzet lehetővé teszi. 
Ahhoz, hogy adminisztrációs szempontból 
zökkenőmentes legyen a más intézmények-
ben végzett félévek elfogadása, a képzések 
formai finomítása, a tantervek európai min-
tához való igazítása szükséges. Radák Eszter 
rektorsága alatt – egy EU-s pályázat jóvoltá-
ból – létrejött az EU4ART egyetemi szövet-
ség, amely az átjárás lehetőségeit vizsgálja 
az MKE, a római Accademia di Belle Arti, a 
rigai Latvijas Mākslas Akadēmija és a drez-
dai Hochschule für Bildende Künste között. 
Éppen most készülünk ennek a pályázatnak 
a második fordulójára: újabb konferenciák-
ra, hallgatói és oktatói cserékre, szimpóziu-
mokra, nemzetközi kiállításokra, előremuta-
tó oktatásmódszertani kötetekre remélünk 
támogatást. A hosszú távú cél egy sok szá-
lon összefonódó oktatási program kiépítése, 
amely az intézmények közötti szinergiákra 

támaszkodva új, nemzetközi perspektívákat 
nyit a hallgatóságnak. Az Európai Egyetemek 
víziójának közös megfogalmazása az euró-
pai képzőművészeti felsőoktatás globális 
versenyképességére keresi a választ. Hall-
gatóink már ebben a félévben részt vesz-
nek féléves, illetve rövid, kéthetes mobili-
tási programokban, és mi is vendégül látjuk 
a partnerintézményekben tanuló diákokat. 
A hallgatók rengeteg élménnyel gazdagod-
nak; úgy vélem, a gondolatok és a művészeti 
megnyilvánulások szabad áramlása a projekt 
egyik legfőbb értéke, miközben mindegyik 
intézmény megőrzi saját karakterét.
Mindemellett a hagyományosan osztatlan 
képzésben működő Képzőn 2022-ben in-
dul egy új képzőművészeti alap- és mester-
képzési szak, és ez a bolognai rendszerrel 
kompatibilis képzés is új lehetőséget teremt 
a hallgatóinknak, hogy hosszabb időt töltse-
nek tanulmányúton, illetve az egyetemnek, 
hogy külföldi hallgatókat fogadjon.
FT: Saját művészeti tevékenységéből úgy tű-
nik, hogy Kelet és Dél is fontos a számára, 
Gaál József pedig azt írta önről, hogy „ter-
mészeti, társadalmi és személyes lét össze-
forrva létezik munkájában”. Lehet rá számí-
tani, hogy az egyetem Erasmus-programjai 
ezekbe az irányokba is nyitni fognak?
EI: Szeretném, ha a hallgatók Európán túl-
ra is eljuthatnának. 2013 és 2014 között 
vendégprofesszor voltam a Tajvani Nemzeti 

Művészeti Egyetemen, és más ázsiai orszá-
gokkal is vannak kapcsolataim, hála a szak-
mai előéletemnek és az utazásaimnak. Dol-
gozunk rajta, hogy ezeket a viszonyokat is 
szorosabbra fűzzük. Úgy gondolom, a világ 
minden régiója izgalmas egy művész számá-
ra, példának okáért Közép-Amerikában, az 
Egyenlítő környékén is olyan meghatározó 
benyomások érhetik az embert, amelyekből 
akár egy életen át lehet szakmailag építkezni.
FT: Mit jelent az, hogy itthon meg kell mu-
tatni a Magyar Képzőművészeti Egyetemet?
EI: Kiállításokat főleg. Valamiért kevesen 
hallottak arról, hogy idén ünnepeljük az 
egyetem alapításának 150. jubileumát – talán 
többet kellene foglalkoznunk a marketing-
gel és a hirdetésekkel –, ennek alkalmából 
egy nagyszabású, az egész tanévet átívelő 
programsorozattal készülünk MKE 150 né-
ven. Hamarosan befejeződik az Andrássy 
úti főépület részleges felújítása, ennek kö-
szönhetően az itt található Lotz-freskókat 
eredeti pompájában láthatják a látogatók.  
A Barcsay Terem ismét izgalmas, reprezen-
tatív kiállítások helyszíne, a jubileumi évben 
a jelenlegi és a korábbi hallgatók munkái-
nak, illetve az egyetem történetének bemu-

ERŐSS István: Szent ház, 2020,  
Gujarat, India

A művész jóvoltából 
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tatására helyezzük a hangsúlyt. Az egyetem 
láthatóságának szintén fontos záloga, hogy 
a diákjainkkal a diplomaszerzést követően is 
kapcsolatban maradjunk, hiszen egy szakma 
vagyunk, nem zárhatjuk be a kapuinkat. Ez a 
nyitottság a más magyar intézményekkel való 
együttműködésre is igaz, hiszen – ugyanúgy, 
ahogy a hallgatókkal a műteremben – közös-
séget akarunk teremteni, nem versenyt. Arra 
törekszünk, hogy a különböző karok és kép-
zési helyek hallgatói és oktatói közösen ve-
gyenek részt programokon, ahol megismer-
hetik egymást, gondolatot cserélhetnek, mint 
például nemrégiben a Festészet Napján. Eze-
ken az eseményeken olyan munkakapcsola-
tok, barátságok születhetnek, amelyek meg-
határozhatják az egyén szakmai indulását. 
Emellett ezek „kulturális csereprogramok” 
is; vidéki művészek szereplési lehetőséghez 
jutnak Budapesten, a fővárosi szcénát pedig 
vidéki városokban képviselhetik a hallgató-
ink. Pár hónapja például egy EU4ART-pro-
jekt a Pannonhalmi Főapátsággal együttmű-
ködésben, Mélyi József kurátori munkájának 
köszönhetően valósult meg. A hallgatók hely-
specifikus installációt készítettek a Boldog-
asszony-kápolnában, ami előkészítette a je-
lenleg is zajló, A falanszter emlékezete című, 
fesztiválszerűen működő kiállítást.

FT: A művészetelmélet szakos hallgatók ho-
gyan tudnak megmutatkozni?
EI: A pályázati úton megvalósuló kiállítások 
igényelnek kurátorokat is, akár itthon kerül 
rájuk sor, akár külföldön. Ezekben a meste-
rek is segítséget nyújtanak, de a hallgatókra 
is ugyanúgy számítunk. November közepén 
nyílt meg az újjáéledő kulturális városrész-
ben, a Margit-negyedben az egyetem új ga-
lériája és rendezvényterme MKE PROFIL 
néven, Szoboszlai János vezetésével. A ga-
lériát kifejezetten arra szánjuk, hogy az MKE 
elmélet szakos hallgatói itt gyakorolják a ki-
állítások rendezését a festők, szobrászok, 
grafikusok, intermédiások bemutatkozásain 
keresztül. Az MKE és az ELTE BTK két okta-
tója, Lázár Eszter és Nagy Edina pedig azon 
dolgoznak, hogy a jövő kurátorait és a jövő 
művészeti íróit még az egyetemi évek alatt 
megismertessék egymással. Ennek köszön-
hetően a képzős hallgatóknak olyan órák  
felvételére is van lehetőségük, amelyek közö-
sek az ELTE alapszakos szabadbölcsészeié-
vel. Ezek az órák projektalapúak, a közös 
kiállításlátogatáson, együtt gondolkodáson, 
közös munkán van a hangsúly.

FT: A rektori pozíció terhei mellett marad 
ideje a saját művészi karrierjére?
EI: Nem először kell az alkotást összeegyez-
tetnem a közszolgálattal. A múltban azt ta-
pasztaltam, hogy hasznosabb, ha minden 
évben néhány hetet kizárólag az alkotásra 
szánok, és vidékre vagy távoli országokba 
elvonulva, reggeltől-estig dolgozom, mint 
amikor a munkanapok végén még próbálok 
valamit csinálni a műteremben. Ez való-
színűleg a jövőben is így lesz, de pár hónap 
távlatából talán még korai ilyen kijelentése-
ket tennem.

ERŐSS István: Árnyék,  
2020, Gyergyószárhegy

Fotó: Kopacz Kund
A művész jóvoltából

1 Az 50-es évek Romániájának bürokratikus útvesztőiben a nagymúltú Erőss-család ezen ágának nevéből eltűnt egy 
s betű. Művészként Erőss Istvánként jegyzi munkáit.
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A címben megjelenő jelzős szerkezet Andrási Gábor kife-
jezése, melyet Molnár László és a Zuglói kör más mű-
vészeinek kapcsán említ a Molnár László életmű-kata-

lógusba írt tanulmányában. Találónak és a teljes – a mai napig 
tartó – alkotómunka összegzésének tartom e jellemzést. Mol-
nár László a természetből (a létezés formáiból) kiinduló és azt 
a végletekig absztraháló szemlélete és programja egyértelmű-
en rendezi a világ dolgaihoz való viszonyát.

Programot írtam, hiszen barátjához és névrokonához, Mol-
nár Sándorhoz hasonlóan ő is egységekbe foglalja munkás-
ságának állomásait. Az egyes állomások mindkét Molnárnál 
a hamvasi gondolkodásmód egyedi leképezését jelzik. Föld-
elem, vízelem, tűzelem, kristályelem és fény-levegő elem az 
egyes korszakok iránymutató címei – hasonlóan, ám nem tel-
jesen azonosan Molnár Sándor festőjógájának koncepciójá-
hoz. 

Molnár László alapvetően emocionális, mondhatni barok-
kosan absztrakt művész. Képeinek java, így a korai École 
de Paris-hatású művek a lobogásról, a repülésről, a színek 
és formák kavargásáról szólnak. De az utolsó, kiüresedést, 
fénykaput idéző munkákban is ott ez a temperamentum, ez a 
mozgalmasság. Molnár Lászlót érdekli, foglalkoztatja a tér, a 
plasztika és a kép találkozása. Az elmúlt évtizedekben szá-
mos művén láthattunk „rátéteket”, gipsz-, drót-, vászonapp-
likációkat a kép felületén. Ezek hatása a 2020-as, a B32 Ga-
lériában rendezett kiállításán is felfedezhető volt. Festészete 
a színhangok kialakításának és a formával való intenzív ösz-
szevetésének nehéz, építkező folyamatából áll. „Mindig van 
valamilyen kiindulási pontom, amire a többi élményanyag, 
mintegy szövetet alkotva rárakódik” – idézi Molnárt Andrási 
Gábor bevezető tanulmányában. Ez a szövet leginkább a szín 
és mozgás, mely determinálja a képek nagy részének létrejöt-
tét. Molnár a katalógusba írt önéletrajzában fontosnak tartja 
megemlíteni az őt ért képzőművészeti hatásokat, legújabban 
az osztrák nonfiguratív, absztrakt, neoexpresszionista festé-
szettel való rokonságát. Damisch és Brandl, Hubert Scheibl 
erős hatással vannak újabb műveire. Ez azonban nem jelent 
átvételt, az önazonosság feladását. Molnár László szűrője 
erős, és csak a számára legfontosabb áramlatokat, megoldá-
sokat engedi át. Mindig megmarad integer alkotónak, ugyan-
akkor friss szemmel, érdeklődve figyeli a hazai és nemzetközi 
képzőművészeti életet. Gyöngyöspatai otthonában, műtermé-
ben a természetközeliség lehetőségeivel élve nem elszakad, 

hanem egyfajta szellemi kontinuitást tart fenn a világgal. Ez a 
szellemiség erősen transzcendens, ezt képeinek témái, címei 
is kifejezik. Számos műve az Ó- és az Újtestamentum egy-egy 
jelenetére, alakjára utal sajátos, néha el grecós lebegéssel 
és átírással. Gyöngyöspata megbecsüli művészetét, a helyi  
Baráti Kör jelentette meg 2020-ban a reprezentatív, 270 olda-
las, jó minőségű reprókat tartalmazó albumot.

Molnár László  
életműkatalógusa

Együtt Gyöngyöspatáért  
Baráti Kör Egyesület,  
2020, 270 oldal

Sinkó István

Természetrejtő 
absztrakció
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A szerző már korábban megjelent tanulmányainak egy 
részét gyűjtötte egybe, dolgozatai elé pedig érdekes 
előszót írt. Számára a múzeumi múltból vett informá-

ciók tanulságul szolgálnak a jelenben kitűzött múzeumi cé-
lok megfogalmazásához. A kötet a néprajzi múzeum mint 
intézménytípus magyarországi kezdeteivel foglalkozik. Fejős 
a tudománytörténet új szemléletét követi, mely az adott kor-
szak összefüggésrendszerében elemzi és értelmezi vizsgálata 
tárgyát. A prezentista megközelítés lassan háttérbe szorult, a 
historicista látásmód szerint a régebbi szerzők műveit nem a 
mai fogalmak alapján szükséges vizsgálni, a tudománytörté-
net pedig már nem korlátozódik a tudósok méltatására. 

A kötet a néprajz intézményesülési folyamatának szaksze-
rűvé válásával foglalkozik. Az osztatlan régiségtan bázisáról 
levált egy-egy szakterület a 19. században, melyek diszcip-
línává fejlődésükben egy sajátos „múzeumi korszakot” éltek 
meg. Ebben a szellemben fogalmazott összegző kötet szü-
letett most meg, ahol az első részben szereplő tanulmányok 
eszmetörténeti keretben a néprajz és a múzeum kölcsönös 
viszonyát taglalják. Az első ezek között a Nemzeti diskurzus 
és a néprajz című, amely a Magyar Nemzeti Galéria 2010-ben 
megrendezett, Nemzet és művészet című kiállítás katalógusá-
ban megjelent írás bővebb változata. 

A második részben a szerző a múzeumi gyakorlat és mód-
szertan kérdéseivel foglalkozik. Egy-egy jelentős szakember 
munkásságán belül a lényegi kérdésekre adott válaszokat 
keresi; Huszka József, Herman Ottó, Szalay Imre, Semayer 
Vilibald, Jankó János és Bátky Zsigmond muzeológiájának 
főbb vonásait mutatja be. Megkerülhetetlen kérdések soro-
zatát teszi föl. Hogyan alakult ki a gyűjtemény? Milyen té-
nyezők befolyásolták azt, hogy mi kerüljön oda? Miként 
szerveződtek azok a kollekciók, amelyeket később népraj-
ziként értékelt a társadalom? Hogyan változott a gyűjtemény 
topográfiája, amely a kutatói nézetek bázisát alkotta? Meny-
nyiben befolyásolta a gyűjtésre érdemesített anyag jellege, 
összetétele a tudományos kérdések kikristályosodását?  
A szerző válaszai rendkívülien körültekintőek, hatalmas 
szakirodalmi bázisra támaszkodnak, melyek a kötet végén 
abcrendben sorakoznak.

A remek és szellemes tizenhárom írás közös jellemzője a 
szerző szavaival: „A cél nem más, mint az alapok, a korábbi 
állapotok és jellemző jegyek megértésére való törekvés ab-
ban a komplex viszonyrendszerben, amelyben azok kibonta-
koztak, s folyamatosan változtak.”

Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy többféle kutatásáról, 
eredményeiről olvashatunk, hiszen fő területe az Egyesült 
Államokba irányuló kivándorlás történeti, néprajzi tanulmá-
nyozása. Ebben az évben további kötetei jelentek meg a be-
mutatásra került művön kívül, az Amerikai magyar műtermi 
fényképészek az 1880-as évektől a második világháborúig és 
a Kaper Kóntri. Magyar rézbányászok Amerikában című.

Fejős Zoltán: Néprajz 
és muzeológia – 
Tudománytörténeti 
megközelítés

TIT Kossuth Klub Egyesület – 
l’Harmattan Könyvkiadó – Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszék, Budapest, 
2020, 374 oldal 
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A Műértők című sorozat harmadik részében négy fontos 
hazai műkereskedelmi szereplő csatlakozik a korábbi 
kötetek illusztris névsorához. A csaknem százéves Dávid 

Katalin művészettörténész, a szakma „grande dame”-ja élet-
korából adódóan is „mindenkit” ismer, aki az elmúlt évtizedek-
ben jelentős szereplője volt a hazai művészeti szcénának – a 45 
utáni római ösztöndíjasoktól kezdve a „művészeti spektrum” 
másik oldalán álló kultúrpolitikusig, Aczél Györgyig. Tőle azt 
is megtudhatjuk, mi köze volt a Lukács uszodának ahhoz, hogy 
hová kerüljön végül az Amerikából hazatért Szent Korona. 

Feuer András befektető-vállalkozó elmondja, milyen érzés 
volt, amikor egy reggel a szobába lépve a 230 milliós áron le-
ütött Csontváry-képnek csak a hűlt helyét találta a falon, mert 
betörők vitték el. A Törő Istvánnal és Virág Judittal készült be-
szélgetésekből az érdekes sztorikon kívül az is kiderül, hogy 
Törő István hobbijához, a pókerezéshez hasonlóan a műkeres-
kedelemben is sokkal inkább az izgalmat látja, vagy hogy miért 
fontos Virág Judit számára, hogy egy képhez valamilyen zenét 
vagy könyvélményt tudjon társítani. 

Bánó András és Makláry Kálmán tudják, hogy mi kell egy 
könyvsorozat sikeréhez: egy jó ötlet, kíváncsiság, értő kérdező 
és nem utolsósorban érdekes válaszadók. Ez a könyv már a 
negyedik bizonyíték arra, hogy ez a recept tényleg működik.

Bánó András: Műértők 3

Kálmán Makláry Fine Arts, Budapest, 
2021, 362 oldal, 4990 forintÉrtő 
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Einspach Gábor több mint harminc éve szereplője a hazai műkereskedelemnek, de csak 2021 
májusától áll a saját neve annak a galériának a bejárata fölött, ahol dolgozik. A Batthyány- 
örökmécses szomszédságában megnyílt Einspach Fine Art & Photography kirakatában 

még látható az első tárlat emblematikus műtárgya, Magdalena Abakanowicz szobra. Galériákat 
bemutató sorozatunkban megkérdeztük a szakembert, hogyan és honnan került ide a szobor, 
miért fontos számára a fotográfia, és mik a távolabbi tervei.

Beszélgetés  
Einspach Gáborral

Jankó Judit

JJ: Rólad szokták azt mondani, hogy senki-
nek sem kell bemutatni, és tényleg mindenki 
ismer, nem csak a művészeti világban, hiszen 
tanácsadóként több intézményi gyűjtemény 
felépítésében segítettél, a Raiffeisen Bank 
private banking üzletágában műtárgybe-
fektetési szakértőként dolgozol, biztosítók 
munkáját segíted. Igazságügyi szakértőként 
a bíróságok, a NAV, a nyomozó hatóság is 
számítanak rád, magyar festmények vonat-
kozásában a világ legfontosabb aukciósházai 
kérnek tőled szakvéleményt. Hogyan kezdő-
dött, mikor alakult ki az érdeklődésed a mű-
tárgyak iránt? Miért lettél éppen galériás?
Einspach Gábor: Nem volt sem gyűjtő, sem 
képzőművész a családban. Apám gyárban 
dolgozott vasöntőként, délutánonként alu-
mínium- és rézöntödékben maszekolt mel-
lette. Gimnáziumi éveimben minden nyáron 
az öntödében dolgoztam. Ő mesélt nekem az 
50-es évekről, amikor mázsaszámra olvasz-
tottak be bronzszobrokat. Meglehetősen 
ellentmondásos első kapcsolat a művészet-
tel, de mégis valami. Anyunak pedig volt egy 
nagy köteg képeslapgyűjteménye lánykorá-
ból, múzeumi képek reprodukciói, azt már 
korán kívülről ismertem. Nagynéném férje, 
Szilárdi Béla fotós volt; már egész kiskorom-
ból emlékszem a sötétkamra kék fényére, a 
varázslatra, ahogy megjelennek a képek a 
papíron, ezek az emlékek mélyen lerakódtak 
bennem. Ők Münchenbe disszidáltak 1971-
ben, így abban a szerencsés helyzetben vol-
tam a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, 

hogy elvittek nyugat-európai múzeumokba, 
és ami ennél is nagyobb hatás volt, a Ve-
lencei Biennáléra. Egy tizenéves kamasznak 
életre szóló, erős élmények voltak az ott 
látottak. Azóta bácsikám festészettel, drá-
maírással is foglalkozik, a mai napig sokat 
beszélgetünk a művészetről. Középiskolá-
ban egyszer kiselőadást kellett tartani, és 
én Mario de Micheli Az avantgardizmus című 
könyvét választottam – ez még egy fontos 
korai élmény, amire emlékszem. Az avant-
gárd szellemiség, a szabadság, amiben ezek 
a művészek éltek és alkottak, nagy hatással 
volt rám. Az érettségi után a Képcsarnoknál, 
a Csontváry-teremben Török Máriánál indult 
a pályám – annak már lassan 35 éve. Majd 
behívtak katonának, és a leszerelés után, 
1989-ben kezdtem el Kovács Dezsőnél dol-
gozni. Azóta is a művészeti piac különböző 
területein vagyok. Régebben jellemzően egy-
szerre legalább öt helyen. Közben szereztem 
három diplomát, az igazságügyi szakértői 
praxisom már több mint húszéves és meg-
lehetősen kiterjedt, de az önmagában szűk 
tér lenne nekem. Mindabból, amit az elmúlt 
harminc évben ezen a területen tanultam és 
tapasztaltam, beleértve az Artmagazint, a 
Kieselbach Tamással együtt töltött évtize-
det, az Art+Text Budapestet és minden mást, 
ebben az új galériában egy új minőségű szin-
tézist hozok létre. Az elmúlt három évben 
teljesen újra kellett terveznem az életem, lett 
egy fantasztikus társam, aki mindenben mel-
lettem van, és még a galériában is folyamato-

san inspirál. De még én is szokom az érzést, 
hogy ki van írva a nevem a homlokzatra.
JJ: Most megmutathatod ki vagy – erre gon-
dolsz? Vagy a szabadságra?
EG: Igazából mindig erre készültem, de ezt 
én is csak most fogalmazom meg magam-
nak. Olyan galériát szeretnék, ahol például 
Magdalena Abakanowiczot tudok kiállítani, 
és még el is tudom adni. Ez szimbólum most 
nekem, eddigi galériás életem egyik csúcs-
teljesítménye, mert egy ilyen szobrot a vilá-

„Már nincs 
küldetéstudatom”

EINSPACH Gábor
Fotó: Einspach Brúnó

Enteriőr,  
Einspach Fine Art &  
Photography, 2021

Fotó: Tombor Zoltán
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gon mindenhol megnéznének; ha egy londo-
ni galéria kirakatában állna, az is szenzáció 
lenne. Kitaláltam, hogy szeretnék a nyitóki-
állításra tőle egy szobrot, felkutattam, meg-
szereztem, idehoztam, és néhány hónapos 
tárgyalás után eladtam a Szépművészeti Mú-
zeumnak. Hamarosan az állandó kiállításon 
lesz látható. Egyébként is fontosnak tartom a 
magyar múzeumi gyűjtemények fejlesztését, 
nem ez az első jelentős mű, amely a segít-
ségemmel, kedvező áron kerül közgyűjte-
ménybe. A nyitásnál egyébként Abakanowicz 
mellett más fontos nemzetközi nevek is sze-
repeltek jelentős alkotásokkal: Marina Ab-
ramović-, Tracey Emin- vagy Grayson Per-
ry-mű elég ritkán fordul elő magyar galériák 
kínálatában. 
JJ: Muszáj rákérdeznem: hogyan találtál rá?
EG: Egy csehországi gyűjteményből sze-
reztem meg. Fajó János-műveket vettem a 
gyűjtőtől, amikor megláttam egy formázott 
jutazsákból készített lábfejet az egyébként 
hatalmas méretű és minőségű raktár egyik 
sarkában. Közelebb mentem, és a lábfej két 
életnagyságú szoborban folytatódott. Persze 
erre rá lehetne mondani, hogy micsoda sze-
rencse, de az is kellett, hogy tudtam, ki az 
Abakanowicz, milyen hatással bírt a magyar 
művészeti életben a két kiállítása, és persze 
kellettek az elmúlt harmincöt év során ke-

Magdalena ABAKANOWICZ:  
Testvérek, 2010, formázott juta,  
225×125×65 cm 
HUNGART © 2021



46 START

letkezett referenciáim meg tapasztalataim, 
hogy a végén odaadják nekem. 
JJ: Eddig két kiállításod volt az új helyen, 
egy csoportos bemutatkozó és Tombor Zol-
tán fotókiállítása. Mi várható még, hogyan 
foglalnád össze a galéria programját?
EG: Biztos, hogy lesznek olyan kiállítások, 
melyekre én válogatok és fűzők össze mű-
veket. Nem feltétlenül nevezném ezt kurá-
tori munkának. Keserü Katalin az első kiál-
lításon joggal kért számon rajtam nagyobb 
feszességet, de sok mindent akartam meg-
mutatni egyszerre, és érdekel, hogyan tudok 
összekapcsolni első nekifutásra össze nem 
illő műveket, magyar és egyetemes művé-
szetet, meg azért a műkereskedelemben 
más szempontok is vannak, mint egy múzeu-
mi kiállítás esetében. Lesznek művészek, 
akiket képviselni fogok, Drozdik Orshi és 
Hetey Katalin életműve mindig is érdekelt, 
büszke vagyok rá, hogy mindkettővel fog-
lalkozhatok a jövőben. Makai Mira és Ezer 
Ákos régóta kedvenceim, remélem, hogy 
együtt fogunk dolgozni még hosszú ideig, de 
lesz közös munka például Soós Tamással és 
Szőnyei Györggyel is. 

A fotográfia területén már ebben az évben 
is aktív leszek nemzetközileg: a Paris Pho-
tón a magyar neoavantgárd mellett Tombor 
Zoltán és Glázer Attila műveit is bemuta-
tom – a mai állás szerint inkább online. Az 
Art Market Budapesten két standdal vol-
tunk jelen, Drozdik Orshi és Tombor Zoltán 
is önálló anyaggal mutatkozott be. Nézem a 
fiatal tehetségeket, keresem, ki az, aki meg-
érint – nemcsak itthon, de a nemzetközi pi-
acon is. Egy biztos, azt a tempót, ami régen 
jellemzett, nem akarom már felvenni. Az a 

cél, hogy olyan környezetet teremtsek ma-
gamnak, ahol jól érzem magam, és amiben 
szívesen töltöm a következő évtizedeket. És 
ha idővel megjönnek a nemzetközi ambíciók, 
állok elébe. Sok mindenkivel kerültem kap-
csolatba az elmúlt évtizedekben a nemzet-
közi színtéren, meglátjuk, mire lesz energi-
ám. Egy-két év múlva majd beszélgethetünk 
erről újra, de ha ez marad, ami most van, 
akkor is boldog leszek.
JJ: Van olyan korszak, ami kiemelten érde-
kel?
EG: Galériásként a háború végétől napjain-
kig minden érdekel, az Iparterven innen és 
túl is. 67-ben születtem, a 80-as évek végén 
eszméltem, Bizottságot meg Európa Kiadót 
hallgattam, csomó undergroundélményem 
van abból az időszakból. Tetszik nekem, 
amikor alakítani lehet a kánont, ki lehet lépni 
a keretekből, és egész más olvasatokat lehet 
felfedezni. Imádom, amikor egy régi ikonom 
egyszer csak ott van a galériámban, kiállít, 
zenél vagy performanszot csinál.
JJ: A galéria névadásával is jelzed, hogy ki-
emelt szerepet kap nálad a fotográfia. Kifej-
tenéd bővebben, milyen terveid vannak ezen 
a területen?
EG: Az Art+Text Budapest többször kiállí-
tott a Paris Photón, mi jelentettük meg Kie-
selbach Tamással angolul Szilágyi Sándor 
rendkívül fontos, magyar fotótörténeti alap-
művét, a Neoavantgárd tendenciák a ma-
gyar fotóművészetben című kötetet, amivel 
elhelyeztük a nemzetközi színtéren is ezt a 
korszakot. Tehát nem előzmény nélküli ná-
lam a fotográfia képviselete, csak hangsúlyo-
sabb lesz, mint eddig. Viszem tovább a neo-
avantgárdot, abban még bőven van tartalék. 

Jövőre szeretnék egy igazi nagy nemzetközi 
fotósnak egyéni kiállítást csinálni. A nevét – 
ha úgy tetszik, babonából – még nem szeret-
ném felfedni, de az egyik legfontosabb ma 
élő fotóművész. Közben folyamatosan kere-
sem a magyar tehetségeket, akiket be tudok 
illeszteni a galéria profiljába. Egyébként Brú-
nó fiam is lelkesen fotózik, a Metropolitan 
Egyetemre jár, nagyon tehetséges és elszánt, 
úgyhogy az Einspach név és a fotográfia 
több rétegben is összeforr. A jogásznak és 
közgazdásznak tanuló Zsombor fiam is egyre 
több időt tölt velem a galériában, de őt még 
inkább az üzleti rész érdekli.

Az első fotókiállításon Tombor Zoltánt 
mutattam be. Ő a professzionalizmusával, 
összeszedettségével fogott meg. Jó dön-
tésnek bizonyult, hogy párhuzamosan a Mai 
Manó Ház kiállításával nálunk is láthatóak 
voltak a képei. Minél többet nézem a fotóit, 
annál több réteget fedezek fel abban, aho-
gyan a világot látja. Gondolkoztam rajta, 
hogy az egyébként releváns régiós gondolko-
dás szerint a magyar fotográfia mellé teszem 
a lengyelt, a szlovákot és a csehet. Aztán úgy 
döntöttem, hogy mégsem eszerint mennék 
előre, inkább a minőség és a saját érdeklő-
désem szerint. Olyan nagy és érdekes a világ, 
nem szeretném korlátozni magam, miközben 
teljes mértékig jogos és érvényes a régióban 
való gondolkodás, de annyi feltáratlan élet-
mű van a magyar művészetben is, olyan sok a 
felfedezetlen alkotó és a lappangó mű, hogy 
itt is van bőven feladat. Szeretnék tenni a ma-
gyar kortárs fotóért, de nem missziós szin-
ten. Egyáltalán nincs már küldetéstudatom. 
Csak jól akarom magam érezni az életemben, 
ahhoz meg kell nekem ez a közeg. 

Grayson PERRY:  
Anger Work, 2000,  
égetett mázas kerámia
HUNGART © 2021
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JJ: Kerámiával is foglalkozik az új galéria. 
Hol szerzed be őket?
EG: A kerámiát régóta szeretem, az agyaggal 
nekem is volt kapcsolatom még középisko-
lás koromban. Érzéki műfaj, legalább any-
nyira érdekel, mint a fotó, akár ki is írhattam 
volna a portálra. Biztos, hogy a galériámban 
még sokszor, sokféle formában lehet látni 
kerámiát, leginkább a kortársaktól. Grayson 
Perry gyönyörű vázájának ezért is örültem. 
Z. Gács György világszínvonalú kerámiája 
1968-ból szintén szerepelt a nyitókiállítá-
son, bármilyen nemzetközi összehasonlítás-
ban megállja a helyét. Jövőre Amerigo Tot 
kerámiáiból tervezek egy kiállítást. Érde-
kes és eddig nem kikutatott rétegei vannak 
az életműnek, van egy progresszív vonal, a 
különleges épületkerámiák. Az ő munkája a 
római főpályaudvar emblematikus fríze, egy 
többrétegű, nonfiguratív alumíniumhomlok-
zat. A nápolyi pályaudvar mennyezetéhez 
is készített terveket, ennek csak a makett-
je valósult meg, annyira újszerű volt, hajto-
gatott műanyagból tervezte megvalósítani. 
Pont ezt szeretem a galériázásban, hogy 
egyszer csak beesik valaki, idehoz valami 
olyat, amiről addig még csak nem is hallot-
tam, és megnyit egy új világot. A műkeres-
kedelemben ugyanaz a jó, ami a gyűjtésben, 
hogy egészen máshova köt be a művészet, a 
mélyebb zsigerekbe. Nem is kell feltétlen tu-
lajdonolnod a tárgyat, elég, ha galériásként 
birtoklod egy ideig, és együtt élsz vele, egé-
szen más viszonyod alakul ki vele, mintha 
múzeumban látod a vitrinben vagy a falon.

JJ: Milyen szempontok alapján döntesz úgy, 
hogy vállalsz egy életművet?
EG: Megnézem, hogyan illeszkedik a művé-
szetről kialakított saját kánonomba, hitele-
sen tudom-e képviselni, hitelesen tudok-e 
beszélni róla. Fontos az emberi vonatko-
zás, a kapcsolat a művésszel, ami persze 
nem feltétlen barátkozást jelent, sőt még 
csak személyesen ismernem sem kell őt. 
Hetey Katalinnal például sosem találkoz-
tam, úgy képviselem, de mégis működik 
egy személyes szál. Konok Tamás szemé-
lye az összekötő kapocs, akit sokáig én 
képviseltem és jó barátomnak tartottam. 
Hetey esetében érdekesnek tartom, hogy 
egy törékeny nő a 70-es években elkezd 
acéllal, rézzel, mindenféle nehéz, férfias 
dologgal dolgozni, közvetlen kapcsolatba 
kerül az anyaggal, saját kezűleg formálja, 
nem pusztán terveket készít, amit valaki 
más valósít meg. Kiválaszt egy má zsás vas-
hulladékot például, amit aztán összeprésel 
megfelelő formájúvá. Teljesen más pályán 
mozgott Drozdik Orshi, aki már egészen 
fia talon megragadott. Még középiskolás 
voltam, amikor olvastam róla, hogy fel-
épített egy művészeti alteregót magának. 
Személyes találkozásunkkor úgy éreztem, 
mintha régóta része lenne az életemnek. 
Különleges az életműve, és nagyszerű ba-
rát. Öröm vele dolgozni.
JJ: A múlt hónapban Kováts Dáviddal közö-
sen állítottátok ki Bodonyi Zsoltot London-
ban. Ez egyszeri akció volt vagy egy tartós 
együttműködés kezdete?

EG: Jó alternatívája a vásároknak a galéri-
ák közti kapcsolat, erre tudatosan készülök 
egy ideje. Jóval a Frieze előtt felhívott Dá-
vid, hogy csináljunk közösen valamit októ-
berben, én pedig épp előtte beszélgettem 
Zsolttal arról, hogy hogyan lehetne lendíteni 
a pályáján. Nekem fontos jelen lenni Lon-
donban s a lezárások után újra életet lehel-
ni a régi kapcsolatokba. Dávid kapott egy 
jó anyagot, Zsolt pedig hosszú évek után 
újra kiléphetett a neki egyébként jól ismert 
és bejáratott londoni közegébe. Ha az em-
ber vállalja, hogy menedzsel művészeket, 
azoknak lehetőségeket kell nyújtani. De nem 
akarom megismételni az Art+Text Budapest 
korábbi gyakorlatát, amikor tizenkét nagy 
kiállítás volt egy évben, meg köztük pop-
upok, nemzetközi vásárok…, leszedtünk egy 
kiállítást reggel, kifestettünk délben, újat 
nyitottunk este. Felelősen és kevés művészt 
fogok menedzselni, a vásárok közül pedig 
csak a legjelentősebbekre szeretnék menni, 
inkább projektekre és kiemelkedő művekre 
koncentrálok. Közben keresem azokat a ma-
gyar vonatkozásokkal is bíró, de egyetemes 
dolgokat, melyekkel ott tudok lenni a nem-
zetközi színtéren is.

Enteriőr,  
Einspach Fine Art &  
Photography, 2021

Fotó: Tombor Zoltán
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Kemenesi Zsuzsanna

Artstorming

Az idén huszonnegyedszer megrendezésre kerü-
lő vásárra 177 kiállító jelentkezett 29 országból, 
reprezentatív panorámát nyújtva a fotóművé-

szetről. A tízezer négyzetméteres kiállítóhelyet, amely a 
Champ-de-Mars-on található az Eiffel-torony lábánál, 
a Wilmotte & Associés építette. Az eseményen galériák, 
könyvkiadók is képviseltették magukat, és kerekasz-
tal-beszélgetéseknek, dedikációknak is helyet adtak. 
Összesen 148 francia és külföldi galéria, 39 könyvkiadó 
és könyvesbolt képviseltette magát Belgiumból, Francia-
országból, Németországból, Olaszországból, Japánból, 
Litvániából, Spanyolországból, az Egyesült Királyságból 
és az Amerikai Egyesült Államokból. Sok múzeum is ott 
volt, így az Académie des Beaux-Arts, a Bibliothèque 
Nationale de France, a Jeu de Paume, a Maison Euro-
péenne de la Photographie, a Musée d’art Moderne de la 
Ville de Paris, a Musée d’Orsay, a Musée du Quai Branly, 
és persze a Centre Pompidou. Florence Bourgeois-nak, 
a Paris Photo rendezvényigazgatójának és szakmai ta-
nácsadójának a koncepciója szerint a fotográfia törté-
netének ikonikus alakjai épp úgy bemutatásra kerültek, 
mint a kortárs fotográfia jeles képviselői. 

A Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais kez-
deményezésére a Grand-Palais Éphémère-ben 2021 
januárjától divat- és sportesemények egyaránt megren-
dezésre kerülnek. Az Éphémère-ben megrendezett Paris 
Photo tehát kulturális események otthona is lesz egészen 
a 2024. Olimpiai és Paralimpiai Játékokig, azt követően 
pedig visszatér a Grand Palais-ba. Emellett a Paris Pho-
to által létrehozott Online Viewing Room több embert ér 
el, mint amennyit a fizikai tér valaha is képes lesz.

A francia kulturális minisztérium a Paris Photo főtá-
mogatója. „A fényképészet nem tudja megváltoztatni a 
világot, viszont meg tudja mutatni azt – különösen fon-
tos ez akkor, amikor a világban változások mennek vég-
be” – fogalmazott Roselyne Bachelot Narquin kulturális  
miniszter.

Barbara Morgan (1900–1992), Los Angelesben szü-
letett festő 1938-as, táncosokat ábrázoló munkáját vá-
lasztották az esemény image-képének. Barbara Morgan 
navajo és a pueblo indiánok táncait tanulmányozta, majd 
New Yorkban Martha Graham performansza hatására 
készítette el képét. Jelenleg a neves Bruce Silverstein 
Gallery (New York) foglalkozik a munkáival. Morgan 
barátai közé tartozott Ansel Adams, Dorothea Lange, 

Minor White és Beaumont Newhall – az utóbbi a MoMA 
első fotókurátora volt, később megalapította a Museum 
of New Mexico fotógyűjteményét.

A Paris Photón a La Platforme elnevezésű szekció a 
környezetvédelemről és az ennek érdekében megvaló-
sított, különféle kulturális gyakorlatokról értekezett vi-
zuálisan. Említésre érdemes a Bildhalle (Zürich), mely 
experimentális munkákat, geopolitikai és környezetta-
nulmányokat mutatott be. A Curiosa nevű szektor a fel-

Princípiumok  
és privilégiumok  
a Paris Photón

Grand Palais Éphémère,  
2021. XI. 11–14.

TOMBOR Zoltán: 
Elmosódva #2, 2020, 
giclée-print, 133×100 
cm, 1/15
Einspach Fine Art & 
Photography
A művész és a galéria 
jóvoltából
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törekvő ágban lévő fotográfusokat mutatta be idén az 
identitás és a természeti környezet témakörét helyezve 
a fókuszba. 

A Lens Culture ezúttal is szerepel a Paris Photón a 
Carte Blanche Students (master- és bachelorprogramok) 
felhívásával, különös tekintettel a vizuális művészeti fel-
sőoktatásban részt vevő európai intézmények számá-
ra. A Lens Culture globális szinten működő közösség, 

amelyben a fotó nyelvén gondolkodók, a fotográfusok 
és a fotográfia szerelmesei találkoznak.

2020-ban Bede Kincső nyerte a Paris Photo Carte 
Blanche Students-díját a Három színt ismerek a világon 
című munkájával, majd a magyar TOBE Gallery elhiva-
tottságának köszönhetően bekerült a Curiosa szektor-
ba. Bede Kincső 2021-ben a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen szerzett fotográfia mesterdiplomát, előtte a 
kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem (UBB) filmszerkesztő 
BA-képzését végezte el. Műveiben Kelet-Európa indivi-
duális mitológiájának interpretációját teremti meg Nico-
lae Ceaușescu hatalmára emlékezve, feltárva, elemezve 
a diktatúra társadalmi-gazdasági következményeit. Be-
mutatja, hogy a történelem lenyomata hogyan öröklődik 
generációkon keresztül. Bede Kincső a román kommu-
nista himnusz első sorát idézi: „Három színt ismerek a 
világon” – majd folytatja, „Ceaușescu hangja, félelmei, 
vágyai, titkai és paranoiája a Securitate gonosz szelle-
me alatt lépett be a magánéletbe. A szüleimnek ennél 
azonban jobban őrzött titkai voltak – a hitük, a nyelvük, 
a lelkük.”

Paulo Ventura a Galerie XII. (Párizs) által bemutatott 
sorozatáról így vall: „Konstruáltam egy múltat, amely 
soha nem létezett […], és amely egy időtlen hely.” Bájo-
san rejtélyes művei mesevilágot jelenítenek meg, a cir-
kusz, a manézs, a kötéltáncosok a cilinderes bűvészek 
világát. Ventura a szcenika, a bábok mestere. Szeszélyes 
allegóriákat teremt, attribútumokat rendel képzeletbeli 
szereplőihez, melyeket végül életnagyságú városkép- 
diorámákban jelenít meg. Flowers & Cigarettes című so-
rozatának szürreális tájképkollázsai a cirkusz témáját 
járják körül (2017–2019).

A Galerie XII. Sanghajban és Los Angelesben is képvi-
selteti magát. Kortárs figuratív fotográfiával foglalkoznak 
olyan európai és ázsiai fotográfusok munkáira fókuszál-
va, akik korábban nem mutatkoztak be a nyugati parton.

Szintén a Curiosa szekcióban állított ki a Photon Gal-
lery, amely harmadszor szerepelt a Paris Photón. Jost 
Dolinsek (1997, Szlovákia) fotóalapú munkáit hanggal 
és installációval egészítette ki. A Photon Gallery Goran 
Bertokot is képviseli, akit műveiben a lehetséges világok 
közötti átmenetek érdekelnek. A Hunger és a Post Mor-
tem című sorozataiban borderline tapasztalatait dolgoz-
za fel. Egyes személyiségjegyek túlságosan felnagyítva, 
míg mások teljesen háttérbe szorulva jelennek meg áb-
rázolásában. A How Beautiful is Ugly című művében pe-
dig a test és az identitás kérdéskörét járja körül.

Köszönet illeti a The Eyes Magazine-t az Artists 
Talk-sorozat és a Silencio-des-Près című film programjai-
hoz nyújtott támogatásáért. Rajtuk kívül egyre több cég 
kooperál a Paris Photóval. A BMW 2003 óta partnere 
a rendezvénynek, az Estée Lauder Pink Ribbon Pho-
to Awardjával a „gratitude” hívószó alapján létrehozott 
művekből válogatott, és jutalmazta a kiválasztott művé-
szeket. 

A Paris Photo Edition által kiadott The PhotoBook 
Review 2021. őszi számában megjelent egy bibliográfia, 
amely összegyűjtötte az elmúlt két évtized fotóalbumait a 
kiadás éve szerint, időrendi sorrendben. Azok közül vá-
logatott, amelyek 1999 után jelentek meg több mint ötven 
példányban. Idén is lehetett nevezni a Photobook Awards 
rangos díjára, melynek támogatója az Aperture Founda-
tion volt. A 2021-es Paris Photo Aperture Foundation 
PhotoBook Awards zsűrije 836 könyv közül választott, 
amelyeket az idei megmérettetésre neveztek be.

Trine SØNDERGAARD: 
Hovedtøy No. 46, 2020, 

110×110 cm
Martin Asbæk Gallery

HUNGART © 2021

Goran BERTOK: 
Hunger No. 16

Photon Gallery 
HUNGART © 2021
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Budapest

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

Aranytíz Kultúrház
(V. Arany János utca 10.)
Székely Bertalan Baráti Társaság
XI. 5. – XII. 17.

Art9 Galéria
(IX. Ráday u. 47.)
Új szakralitás
XII. 14–31.

Artézi Galéria
(III. Kunigunda útja 18.)
Faragó Ágnes
XI. 27. – XII. 22.

2B Galéria
(IX. Ráday utca 47.)
Kakas
XI. 18. – XII. 23.

Bartók Boulevard Egyesület
(XI. Bartók Béla út 15/C.)
Genezis – SlowXmas – 
videóinstalláció
XII. 14–24.

B32 Galéria
(XI. Bartók Béla út 32.)
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.)
André Kertész
VI. 27. – XII. 31.
Gróf Széchenyi Zsigmond
2022. I. 30-ig
Végh László
2022. I. 9-ig
Szabó R. János
XII. 9. – 2022. I. 30.

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

Deák Erika Galéria
(VI. Mozsár u. 1.)
Bullás József
XII. 2. – 2022. I. 21.

Esernyős Galéria
(III. Fő tér 2.)
Infinitívusz – Tisztelet  
Pilinszky Jánosnak
XI. 28. – 2022. I. 22.

Faur Zsófi Galéria
(XI. Bartók Béla út25.)
Horváth Lóczi Judit
XI. 30. – XII. 23.

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

FISE Galéria
(V. Kálmán Imre u. 16.)
Grünfelder Judit és Lublóy Zoltán
XII. 14–23.

Fővárosi Képtár – Kiscelli 
Múzeum
(III. Kiscelli út 108.)
60 év alatt a föld körül
2022. I. 2-ig

Gaál Imre Galéria
(XX. Kossuth L. u. 39.)
Kirják Miklós
2022. I. 8-ig

Godot Galéria
(XI. Bartók Béla út 11.)
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.)
Opciók
XII. 7–23.

Hegyvidék Galéria
(XII. Királyhágó tér 10.)
Folyamat Társaság
XII. 10. – 2022. I. 22.

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

Horizont Galéria
(VI. Zichy Jenő u. 32.)
Borsón álmodott álmok
XII. 15. – 2022. I. 19.

Inda Galéria
(V. Király u. 34.)
Schwéger Zsófia
XII. 2. – 2022. I. 28.

ISBN könyv+galéria
(VIII. Víg u. 2.)
Dóra Emese
XI. 30. – XII. 23.

Kahan Art Space Galéria
(VII. Nagy Diófa u. 34.)
Biljana Durdevic
XII. 2–23.

Karinthy Szalon
(XI. Karinthy Frigyes út 2.)
Berentz Péter és Orbán Előd
XII. 14. – 2022. I. 14.

K.A.S. Galéria
(XI. Bartók Béla út 9.)
Freund Éva és Péter Szabina
XII. 11. – 2022. I. 9.

Kálmán Makláry Fine Arts
(V. Falk Miksa u. 10.)
Kucsora Márta
XII. 15. – 2022. I. 31.

Kisterem
(V. Képíró utca 5.)
Káldi Kata
XII. 2–21.

Knoll Galéria
(VI. Liszt Ferenc tér 10.) 
Szimmetria ellenpontokkal
XII. 2. – 2022. I. 29.

Ludwig Múzeum
(IX. Komor M. u. 1.)
Short List 2021 –  
Esterházy Art Award
XII. 1. – 2022. II. 13.
Othernity – Modern örökségünk 
újrakondicionálása
XII. 10. – 2022. I. 16.
Időgép
2022. XII. 31-ig

Magyar Nemzeti Galéria
(I. Szent György tér 2.)
Szinyei Merse Pál
XI. 12. – 2022. II. 13.
Molnár József
XI. 18. – 2022. II. 27.

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

Mai Manó Ház – PaperLab
(VI. Nagymező u. 20.)
Sheung Yiu
XII. 8. – 2022. I. 16.

MAMŰ Galéria
(VII. Damjanich u. 39.)
In situ – Helyzetben
XII. 3–20.

MKE, Barcsay Terem – Aula
(VI. Andrássy út 69-71.)
Intermédia retrospektív
XII. 5. – 2022. I. 29.

MissionArt Galéria
(V. Falk Miksa utca 30.)
Karácsonyi vásár
XII. 6. – 2022. I. 7.

Molnár Ani Galéria
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Either Crossroads, Interrelations 
or Interference
XI. 26. – 2022. I. 29.

Műcsarnok
(XIV. Dózsa György u. 37.)
Thury Levente
XII. 1. – 2022. I. 16.
Gyulai Líviusz
XII. 8. – 2022. II. 20.
Személyesen – Frissen 2021
XII. 15. – 2022. II. 13.
Barabás Márton
XII. 18. – 2022. II. 13.

Osztrák Kulturális Fórum
(VI. Benczúr utca 16.)
Köztéri kirándulások
XII. 7. – 2022. I. 26.

Óbudai Társaskör Galéria
(III. Kiskorona u. 7)
Ágoston Lóránt
XI. 29. – XII. 19.

Petőfi Irodalmi Múzeum
(V. Károlyi Mihály u. 16.)
Molnár-C. Pál
XII. 31-ig 
Rézbőrű volt az alkony
XII. 31-ig 

Q Contemporary
(VI. Andrássy út 110.)
XY_now, Q_now
IX. 21. – XII. 31.
Kis-Kéry Anna
XII. 9. – 2022. I. 21.

Semmelweis Szalon
(VIII. Üllői út 26.)
Orth István
XII. 7. – 2022. I. 14.

Széphárom Közösségi Tér
(V. Szép u. 1/B.)
Szentgyörgyi József
2022. I. 28-ig

Szépművészeti Múzeum
(XIV. Dózsa György út 41.)
Cezanne-tól Malevicsig
2022. II. 13-ig
Augustin Hirschvogel
2022. I. 9-ig

Szikra Képzőművészeti 
Bemutatóterem
(V. Vármegye u. 7.)
Khoncz (Entrál) István
XII. 2. – 2022. I. 28.

TOBE
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Kontha Dóra
XI. 30. – XII. 23.

Trafó Galéria
(IX. Liliom u. 41.) 
Enyészpontok 4.0
XII. 18. – 2022. I. 30.

Várfok Galéria
(I. Várfok u. 11.)
Françoise Gilot
2022. I. 15-ig
 
Várfok Project Room
(I. Várfok u. 14.)
Françoise Gilot és Rozsda Endre
2022. I. 15-ig

Vigadó
(V. Vigadó tér 2.)
Textile Art of Today
XI. 23. – 2022. I. 30-ig
Poszterra – V4 Plakát 
Vándorkiállítás
XII. 9. – 2022. II. 6.
Jovián György 
XII. 10. – 2022. I. 30.

Viltin Galéria
(VI. Vasvári Pál u. 1.)
Kör
XII. 9. – 2022. I. 22.

Vintage Galéria
(V. Magyar u. 26.)
Vera Molnar
2022. I. 28-ig

Vízivárosi Galéria
(II. Kapás u. 55.)
Óriás gobelinek – Gobelinóriások
XII. 1–20. 

Balatonfüred

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

Balassagyarmat

Szerbtemplom Galéria
(Szerb u. 5.)
Bartha Boglárka
XII. 4. – 2022. I. 27.

Debrecen
 
MODEM
(Baltazár Dezső tér 1.)
Evangélium 21
VII. 31. – XII. 31.
 

Párizsi absztraktok –  
Abstraction-Création
2022. I. 30-ig
Burai István
2022. II. 20-ig

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

Eger
 
Kepes Intézet
(Széchenyi u. 16.)
Inverziók
2022. II. 15-ig

Győr
 
Rómer Flóris Művészeti és 
Történeti Múzeum
(Király u. 17.)
Munkácsy Mihály
2022. I. 30-ig
Borsos Miklós Időszaki Kiállítótér
(Apor Vilmos püspök tere 3.)
Tóvári Tóth István
XII. 3. – 2022. I. 9.

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. 29-ig
100 éves a Miskolci Művésztelep
2022. II. 27-ig
Döbröczöni Kálmán
2022. I. 16-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

Paks
 
Paksi Képtár
(Tolnai utca 2.)
Batykó Róbert
XI. 27. – 2022. II. 27.

Pécs
 
m21 Galéria
(Zsolnay-negyed)
Az emlékezés formái
XII. 9. – 2022. II. 20.
Nádor Galéria
(Széchenyi tér 15.)
Drukker – Összehordás
XII. 10. – 2022. I. 10.

•

•
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•••

•••
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Janus Pannonius Múzeum – 
Csontváry Múzeum
(Janus Pannonius u. 11.)
Konok Tamás és Vásárhelyi 
Tamás
XI. 5. – 2022. I. 23.
Janus Pannonius Múzeum –  
Modern Magyar Képtár
(Papnövelde u. 5.)
Stein Anna
XI. 13. – 2022. I. 31.
Janus Pannonius Múzeum –  
Múzeum Galéria
(Káptalan u. 4.)
Siklósi Kerámia Szimpozionok
2022. I. 14-ig

Szeged
 
REÖK-palota
(Tisza L. krt. 56.)
Digitális vallomások
XII. 4. – 2022. I. 30.

Szentendre
 
Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos u. 5.)
Szentendre, a kereskedőváros
XII. 31-ig
Kincskeresés, kaland, tudomány
2022. I. 31-ig
MűvészetMalom
(Bogdányi út 32.)
Inforg Stúdió 2000–2010
2022. I. 9-ig
Czóbel Múzeum
(Templom tér 1.)
Modok Mária és Czóbel Béla
2022. X. 30-ig
Kmetty Múzeum
(Fő tér 21.)
Kmetty János
2022. XI. 13-ig
Vajda Múzeum
(Hunyadi utca 1.)
Nádler István
2022. I. 9-ig
MANK Galéria
(Bogdányi utca. 51.)
Dante univerzuma
XII. 8–23.
ÚjMűhely Galéria
(Fő tér 20.)
A mi ünnepünk
XII. 1–23.

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.
Szent István Király Múzeum, 
Csók István Képtár
(Bartók Béla tér 1.)
Szabó Ákos
2022. I. 31.

Szolnok
 
Damjanich János Múzeum, 
Időszaki kiállítások terme
(Kossuth tér 4.)
VIII. Szolnoki Bronzszobrászati 
Szimpózium
XI. 20. – XII. 15.
Szolnoki Galéria
(Templom út 2.)
Szolnoki Képzőművészeti 
Társaság
XI. 20. – XII. 15.

Szolnoki Művésztelep – Kert 
Galéria
(Gutenberg tér 12/12.)
Ulrich Gábor és Szurcsik József
XI. 20. – XII. 31.

Törökbálint

Gallery MAX
(Tópark u. 1.)
Magyar Géniusz Konkrét
XI. 26. – 2022. I. 25.

Veszprém
 
Modern Képtár, 
Vass László Gyűjtemény
(Vár u. 3–7.)
Hommage à Barcsay
2022. I. 31-ig
Halász Péter Tamás
XI. 26. – 2022. I. 8.
Dubniczay-palota
(Vár utca 29.)
Karátson Gábor
IX. 13. – 2022. I. 9.
Csendkiállítás
IX. 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 
(a kiállítóhelyek a tervek szerint 
december 12–14. között nyitnak 
újra)
Bécs
Modigliani
Albertina, I. 6-ig
A 80-as évek
Albertina, II. 13-ig
Tiziano nőképmásai
Kunsthistorisches Museum, I. 
16-ig
Rebecca Horn
Kunstforum, I. 23-ig
Semmit se csinálj, érezz mindent!
Kunsthalle, II. 26-ig
Susan Meiseles
KunstHaus, II. 13-ig
Wittgenstein fotói
Leopold Museum, III. 6-ig
W. Tillmans
MUMOK, IV. 21-ig
Afganisztán
Weltmuseum, V. 31-ig
Szétosztás
Künstlerhaus, I. 16-ig
Dürer kora:  
Ausztria a reneszánsz kapujában
Oberes Belvedere, I. 31-ig
Klimt mint tanár
MAK, III. 13-ig
A náci kultúrpolitika Bécsben
Wien Museum-MUSA, IV. 29-ig
Falomlás. A 80-as évek magyar 
festészete
Knoll Galerie, I. 15-ig
Graz
Superflex
Kunsthaus, III. 16-ig
Helmut és Johanna Kandl
Kunsthaus, III. 13-ig
Linz
Női szenzibilitás
Lentos, I. 9-ig
Salzburg
Gordon Matta-Clark
Museum der Moderne 
Mönchsberg, III. 6-ig

BELGIUM
Brüsszel
David Hockney
BOZAR, I. 23-ig
Europalia. A modernség ösvényei
Musée royaux des Beaux-Arts, 
II. 13-ig
Maurer Dóra tanítványai
Liszt Intézet, II. 27-ig

CSEHORSZÁG
Olmütz
Univerzum biennálé (tbk. Albert 
Ádám, Kokesch Ádám)
Muzeum umeni, I. 2-ig
Prága
Hamis? Hamis!
NG Šternberk-palota, V. 1-ig
Nem öröm nélkül
Rudolfinum, II. 20-ig

DÁNIA
Koppenhága
Egy angyal csókja. Beteg lányok 
az északi művészetben
Hirschprung Collection, I. 9-ig
Mika Rottenberg
Humlabaek, Louisiana, I. 9-ig

FRANCIAORSZÁG
Nantes
Divat a 18. században
Musée des Arts, III. 16-ig
Párizs
Végre a film! Francia 
látványosságok 1839–1917
Musée d’Orsay, I. 16-ig
Baselitz retrospektív
Centre Pompidou, III. 7-ig
Napóleon
Grand Palais, XII. 24-ig
A végső harc. Ázsiai 
harcművészetek
Musée de Quai Branly, I. 14-ig
Steve McCurry
Musée Maillol, XII. 4. – III. 20.
Korniss Péter
Liszt Intézet, XII. 18-ig
Saint-Paul-de-Vance
A Giacometti-művészcsalád
Fondation Maeght, I. 9-ig

HOLLANDIA
Amszterdam
Ne felejts el! 100 reneszánsz 
portré
Rijksmuseum, I. 16-ig
A rabszolgaság
Rijksmuseum, II. 28-ig
Gouda
Gyertyafény
Museum, III. 17-ig
Hága
Globális jelentés
Gemeentemuseum, I. 16-ig

Lengyelország
Varsó
Fiatal, tehetséges, szexi. 
A normalitás patológiája
CAC U-Jazdowski, I. 2-ig
Az 50-es, 60-as ével  
japán avantgárdja
Zachęta, III. 13-ig

LUXEMBURG
Luxembourg
Posztkapitalista művészet
MUDAM, I. 16-ig

NAGY-BRITANNIA
Liverpool
Lucien Freud
Tate, I. 16-ig
London
Hokusai
British Museum, I. 30-ig

Peru
British Museum, II. 20-ig
Poussin és a tánc
National Gallery, I. 3-ig
Karibi művészet
Tate Britain, IV. 3-ig
Frans Hals férfiportréi
Wallace Collection, I. 30-ig
Helen Frankenthaler
Dulwich Picture Gallery, IV. 18-ig
A kései Constable
Royal Academy, II. 13-ig

NÉMETORSZÁG
Berlin
Hodler és a berlini modernek
Berlinische Galerie, I. 17-ig
Irán. 5 évszázad művészete
James-Simon-Galerie,  
XII. 4. – III. 20.
Thomas Schütte
Georg-Kolbe-Museum, II. 20-ig
Hideg és meleg. Amerikai és 
szovjet művészet a Ludwig-
gyűjteményből
Gropiusbau, I. 9-ig
Bonn
R. W. Fassbinder retrospektív
Kunst- und Ausstellungshalle,  
III. 6-ig
Düsseldorf
Braque és a kubizmus
Kunstsammlung NRW K20, I. 
23-ig
Sigmar Polke aktualitása
Kunsthalle, II. 6-ig
Hamburg
Osztály és társadalom.  
A holland mesterek mindennapjai
Kunsthalle, III. 27-ig
Impresszionizmus:  
német–francia kapcsolatok
Kunsthalle, XII. 31-ig
Köln
A japán avantgárd
Museum Ludwig, II. 13-ig
August Sander és felesége
Museum Ludwig, I. 23-ig
München
Dan Flavin
Lenbachhaus, I. 30-ig
Shirin Neshat
Pinakothek der Moderne, IV. 24-ig

OLASZORSZÁG
Firenze
Jenny Saville
Casa Buonnarroti, II. 20-ig
Gyerekek az antik Rómában
Uffizi, I. 9-ig
Dante és a szimbolizmus
Bargello, I. 9-ig
Genova
M. C. Escher
Palazzo Ducale, II. 20-ig
Róma
Minden Banksyről
Chiostro del Bramante, I. 9-ig
Inferno. Kurátor: Jean Clair
Scuderie del Qurinale, I. 9-ig

OROSZORSZÁG
Moszkva
Az olasz futurizmus
Puskin Múzeum, I. 16-ig
Kortárs európai művészet:  
Berlin–Moszkva–Párizs
Tretyakov Képtár, III. 13-ig

ROMÁNIA
Bukarest
Modern idolok. Henry Moore  
és a keleti blokk (társkurátor:  
Véri Dániel)
Muzeul Naţional de Artă, II. 6-ig
Ütő Gusztáv
Liszt Intézet, XII. 3. – I. 10.

SPANYOLORSZÁG
Barcelona
Eutópikus univerzum –  
virtuális realitás
CCCB, IV. 6-ig
Bilbao
Női absztraktok (tbk. Keserü 
Ilona)
Guggenheim, II. 27-ig
Madrid
Ibero-amerikai művészet
Prado, I. 23-ig
A Mona Lisa másolatai
Prado, I. 23-ig
Ad Reinhardt
Fundació Juan March, I. 6-ig
A magritte-i gépezet
Museo Thyssen-Bornemisza, I. 
30-ig

SVÁJC
Bázel
Goya
Riehen, Fondation Beyeler, I. 
23-ig
Nagyítás. Nőművészek
Riehen, Fondation Beyeler, I. 2-ig
Pissarro
Kunstmuseum, I. 23-ig
Zürich
Walter de Maria
Kunsthaus, II. 20-ig
Sonia Kacem
Haus Konstruktiv, I. 16-ig

SZERBIA
Belgrád
Vladimir Veličković
MSU, II. 21-ig
Újvidék
Eurovízió – kereszttörténetek
MSUV, II. 27-ig

SZLOVÁKIA
Eperjes
Imro Weiner-Král
Krajska galéria, XII. 9. – II. 20.
Liptószentmiklós
Animátorok (tbk. Cséfalvay 
András)
Galéria M.P. Bohuňa, II. 12-ig
Nyitra
Tükörkép
Nitrianska galéria, I. 30-ig
Pozsony
Aktív zóna
SNG, IV. 15-ig
Latens forradalmak
Galéria mesta, Pálffy-palota, I. 
30-ig
De hol vannak a nők?
Galéria mesta, Pálffy-palota, I. 
9-ig
Josef Sudek és Szlovákia
Galéria mesta, Mirbach-palota,  
I. 9-ig

SZLOVÉNIA
Ljubljana
Picasso: Rajzolva írni
MSUM, II. 24-ig

TÖRÖKORSZÁG
Isztambul
Kaszás Tamás
Pera Museum, III. 13-ig
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Számunk szerzői

Danka Zsófia művészettörténész, a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársa
Farkas Zsuzsa művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa 
Fülöp Tímea esztéta, elméleti szakíró
Gaál József képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára
Kemenesi Zsuzsanna kommunikációkutató
Kopin Katalin művészettörténész, a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársa
Mélyi József művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára
Nagy Zopán író, költő, fotográfus
Rózsa T. Endre művészeti író, a Magyar Rádió nyugalmazott főmunkatársa
Szöllősi-Nagy András hidrológus, a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) alelnöke
Tillmann J. A. filozófus, esztéta, a MOME tanára
Vető Orsolya Lia képzőművész, művészettörténész

A következő számunk tartalmából

Cezanne hatása. Interjú Geskó Judittal
A falanszter emlékezete
80-as évek, Albertina-Modern
Inverziók

Helyesbítés

Dús László képzőművész kérésének eleget téve közöljük, hogy lapunk 2021. októberi számának 
43. oldalán, a Péntek Imre által jegyzett, Plasztikai zárványok feltámadásra várva című cikkben 
az alábbi valótlan állítások jelentek meg: 
„A párt sikerként könyvelte el Bernáth Aurél főiskolai tanárkodását, s a Munkásállam című 
seccója megfestését az új pártközpontba. A fáma szerint kedvenc tanítványai segítettek neki, 
többek között Dús László, aki a főiskolai diploma után Zalaegerszegen telepedett le, ahol 
szívesen fogadták.”
A valóság ezzel szemben az, hogy Dús László nem vett részt Bernáth Aurél hivatkozott 
freskójának elkészítésében, továbbá Dús László nem letelepedett Zalaegerszegen, hanem 
Zalaegerszeg a szülővárosa. 

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

Támogató

KASZÁS Tamás: Darabok az ODU-projektből, 
2011-től, újrahasznosított fa, lenolaj, akrilfesték
A művész jóvoltából

XXXII. évfolyam, 12. szám



Deinosz

Bagi Attila

Az antikvitás kortárs eszmeiséghez való közelségét  
akkor érthetjük meg, ha mindenben az embert keressük.          
Valahol félúton a szörnyek és a hősök között meg is találjuk.

ÁMMER GERGŐ, KECSŐ ENDRE , SZ ABÓ MENYHÉRT,  SZ ABÓ NÓR A
Kurátor: Fülöp Tímea 
Megnyitó: 2021. 12. 06. 19:00

1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.   naco.hu

Kurátor: Molnár Ráhel Anna
Megnyitó: 2022. 01. 06. 19:00
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