
41

Ligetfalvy Gergely 

A Habsburg Birodalom 
művészeti vására
Viennafair 2008

•
•

Bécs
2008. április 24 — 27.

Nem csak az első, felületes pillantásra tűnik úgy, hogy Ausztria, amely egykor 
a „keleti udvarok” közé tartozott, gazdasági és kulturális patrónusi politikájával 
hű maradt egykori rangjához és nevéhez illő expanziós programjához. Habár a 
Habsburgok irányítása alatt álló Monarchia az I. világháború végére darabokra 
hullott, Bécs megtartotta szerepét a kelet(európa)i, nyugatra irányuló gazdasági 
érdekek hálózatának meghatározó csomópontjaként. A 2. világháborút követő, 
évtizednyi háromhatalmi megszállás után pedig újra a svájci semlegesség 
mintájához fordulva ( jó hétszáz éve Svájcból űzték el a Habsburgokat: a 
település, melynek nevét a család viseli, az alpesi országban található) 
rátalált legújabb kori profiljára, melyet már több mint ötven éve következe-
tesen — és tegyük hozzá, roppant eredményesen — valósít meg a külpolitika 
porondján. Ez a diplomáciai irányvonal 1961-ben debütált: ekkor került sor 
Schönbrunnban a Hruscsov—Kennedy találkozóra. Ausztria azóta is kiemelten 
odafigyel arra, hogy ne haragítsa magára egyik hatalmat sem. Ennek a politi-
kának a magyar köztudatban is emlékezetes eredménye volt a hetvenes évek 
K.u.K., mint Kreisky und Kádár -jelensége.
A vörös csillag használata itt olyannyira nem számít tabunak, hogy a 
Museumsquartier melletti Volkstheater kupolájának tetején éppúgy a bécsi vá-
roskép meghatározó eleme, mint a színháztól negyedórányi sétával megközelít-
hető, a felszabadító orosz hadsereg emlékére állított emlékmű középpontjában 
álló oszlopon. távolabbra tekintve a Monarchia határainál, az sem véletlen, hogy 
ebben a városban — ahol az ENSZ atomenergia-hivatala magaslik — töltötte 
egyetemista éveit a líbiai Khadafi, valamint az észak-koreai Kim dzsong Ir dik-
tátor fia is. Bécs a Kelet fényes kapuja a még fényesebb Nyugatra, és a „világok 
közötti híd” szerepét igyekszik betölteni — kereskedelmi és diplomáciai kapcso-
lataiban csakúgy, mint a kultúrpolitikában.
2008. április 24. és 27. között immár negyedik alkalommal rendezték meg a 
Viennafairt, a bécsi kortárs művészeti vásárt. Hagyománnyá váló arculatához 
híven idén is a Mitteleuropa és a CEE (central and Eastern Europe: Közép- és 
Kelet-Európa) elnevezésekkel jelölt régió állt a rendezvény fókuszában. Idén 126 
galéria szerepelt 19 országból. Ez számottevő növekedés, hiszen 2007-ben még 
csak 107 intézmény jött el. A résztvevők közül negyvenhatan Ausztriából érkez-
tek, ötvenöteten pedig nyugat-európai országokból. A külföldi országok közül 
Németországot képviselte a legtöbb, szám szerint 31 galéria — közülük csak 
Berlinből 11 érkezett. Izraelt és az uSá-t 2-2 galéria képviselte. A rendezvény 
fókuszában álló „Közép- és Kelet- Európából” összesen 21-en vettek részt. Ez 
kevesebb, mint a tavalyi 26, még mindig messze egyedül a Viennafair büszkél-
kedhet azzal, hogy régiónkat a legszélesebb körben mutatja be.
ám az átfogni kívánt terület jóval túlnyúlik a hajdanvolt Monarchia határain: 
célpont a Berlin és Bécs melletti harmadik „keleti udvar”, Moszkva is, valamint 
a Moszkva egykori befolyása alatt álló olyan területek is, mint a Baltikum vagy 
Kazahsztán. Az osztrákok komolyan veszik egykori császáraik ambícióit — nem 
csak gazdasági társaságaik (mint például az oMV vagy az ErStE Bank) törnek 
vezető szerepre a térségben, hanem kulturális befolyásuk határmezsgyéit is 
igyekeznek egyre jobban kitolni északkeleti irányba. A mára a „fókusz-régióban” 
több mint 16 millió ügyfél pénzét kezelő ErStE Bank anyagi támogatásával va-
lósult meg idén is a közép-kelet-európai régió szereplése. Az ErStE Bank, azon 
túl, hogy olcsóbb bemutatkozási lehetőséget nyújtott közép- és kelet-európai 
országok művészeti intézményeinek, KulturKontakt nevű rezidencia- és csere-
programjával már 1989 óta támogatja a művészeti fluktuációt a térségben.1

A résztvevő 21 közép-kelet európai galéria közül 17-en kedvezményes áron jut-
hattak standhoz: Magyarországról az acb és a Kisterem, romániából a buka-
resti 2MEtA, a szlovák fővárosból a Feriancova, Kressling, a Photoport és 
a SPAcE Projects galériák (utóbbi kínálatában magyar művész is: a festő Baffi 

meredezők, teremtve maguk körül nézőpont szerint is változó viszonylatokban 
ennen terüket, a sokat emlegetett sartre-i kifejezéssel; valaminő „képzelt te-
ret”; a barnás-szürkés tónusban tartott s mintegy „pókhálós” festett sorozatok, 
büsztök, főként fej-portrék, diego, a testvér, Annette, a feleség, a japán filozó-
fus, Isaku yanaihara, a montparnasse-i félvilágból kiemelt „caroline” képmásai 

— makacsul újra- és újrakezdett „megközelítések”. 
A halál teszi (avatja) a legutolsó műveket mindig esendően tragikussá? A kiál-
lítás útvonala ott zárul, ahol a fizikai lété, 1965 végén: a félbemaradt emlékező 
és koridéző album, a Paris sans fin fölskiccelt városképeivel, Elie lotar (mel-
lesleg a román költő, tudor Arghezi törvénytelen fia), az egykor jobb napokat 
látott, szakmájában számon tartott fotográfus, akkorra már csak kallódó pária: 
becketti csőlakó senkiföldjén kuporgó archaikus időtlenséggel. „Miért élnél örök-
ké?” — a matéria-elmúlást kontempláló t.d.-re is legyen most egy gondolatunk.
útvonal? Bemutatás? Irányított önképzés is a Beaubourg-központ kiállítása, jó 
alkalom tanulni, bevezetődni a „csinálás” titkaiba, problémáiba, módozataiba; 
ezt-azt megtudni, továbbiakra kérdésekben gyarapodni. 
Mert például mi a véletlen, ha Giacometti gyakorta szándékoltan szívesen 
hagyja meg a készben is az „élet sodrából a tisztátalant”, a kivitelezési hibákat, 
ujjlenyomatot a mintázáson, dohányfoltot a gipszen. S persze: mikor befeje-
zett, az ő szeszélyével és jóváhagyásával a mű, hiszen szívesen mondogatta, 
az „elfuserált” munka nem kevésbé érdekli, foglalkoztatja, mint a hiánytalanul 
késznek nyilvánított? Kísértése lett volna az (önbüntető?) rombolás, törés-zú-
zás, szemétre dobás, udvarra ki, vagy csak beletaposva, törmelékbe, gipszporba, 
eldobott cigarettavégek közé, a műterem testacciósan rétegezett talajába? 
tartja a legenda, hogy a besegítő társ, diego néha hajnalban lopta ki, vinni mégis 
öntésre, menteni a maradandóságnak a modellót. Bizonytalanságnál inkább: 
örök elégedetlenség, meg a csinálás kényszeres folyamatossága; pátoszosabb, 
romantikusabb volna, amúgy balzacosan, malraux-san: harc, vívódás az elérhe-
tetlen abszolútummal. 
Mi a valóság azután, akár még naivabban, hol a hasonlóság, ahogy a portrékról 
szereti föltételezni a közönség (a vevő? a gyűjtő?), ki jószerivel ismeretlenül is 
szeretné „azonosítani”, névvel címkézni a modellt, de hát Annetta és Annette, 
anya és hitves, Isabel, caroline és a többiek néha pontosan azonos beállításban, 
egyazon széken ülve egymást szinte tükrözik, s meddig diego, ki akár már ön-
arcképként Alberto is lehetne? Valóság? A kérdés — az észlelés „fenomenológiai” 
fejezetében, Hofmannstahl chandos-levelében, a sartre-i Csömör irrealitás-él-
ményével — inkább az: mit lát, akar, képes látni Giacometti? Bourdelle iskolá-
jában a Mestert bosszantotta az ifjú tanítvány nyűgösködése: az első sorban 
ülve, néki túlságosan közelről, képtelen befogni az egész testet, csak valamelyik 
kinagyuló, mint valami anamorfózisban torzuló, önállósuló részletet, a kezet, az 
uszonyosra nyúló lábfejet; későbbről sokszor panasza vagy csak tájékoztatása: 
minél többet, minél tovább rajzolja, mintázza a modellt (legyen bár élettárs, 
mindennapos vendég), annál ismeretlenebbnek tűnik föl az néki. Nyilván ezért 
a darabolt testrészek, a membra disjecta szinte szertári, archeológiai gyűjte-
ménye; önmagukban a Fejek kubusként, poliéderként, halálfejként egyazon 
koponyák, tudatunk rejtélyes „csontháza”, becketti „hang-doboz”, új Hamletnek 
meditálni yorick üregesen meredő (vádló?) maradványa, üresen is: tekintet.
Közelről láthatni, de csak részletet, távolba tolni (kicsinyítve, „fogyasztva”) 
egészet észlelhetni: a kettősen kilengő kísértés Giacomettinál soha nem talál 
nyugvópontra; a gond, a méret, a lépték, vallva hozzá, hogy a nagyság, a „monu-
mentalitás” nem dimenzió, hanem proporció kérdése. Ismérvként ható megannyi 
javaslata ezt a megoldást keresi, szolgálja: a sajátos méretű, néha egyene-
sen „manieristán” szemtévesztő posztamensek, talapzatok: kettős-hármas 
piramisra helyezni a parányit, a törékenyt, bizonytalan egyensúlyban tartani a 
súlyosat, pálcika-nyélen a semmibe harapó, lapított fejet; máskor gördíthető 
talpazatra, targoncára, antik „hadiszekérre”, a görög tragédiák véres látványt, 
holttestet prezentáló „enküklémájára” helyezni a figurát, sápkóros Vénuszt, 
újmódi kocsihajtót. A színháziasság amúgy sem idegen Giacomettitől, főleg, ha 
úgy értjük: teret teremtve elhelyezés a térben. Képei így a kivágásban „kerete-
zettek”, közel hozva és mégis távol tartva őket; máskor doboz-kukucskáló adja 
a színpadot, avagy ketrec, rácsos cella; az ő fantazma-színháza magyarját így 
emlékezteti Schaár Erzsébet számos művére. 
Hasonlítgatások, társítások — az eszelős önkínzással kitenyésztett örök 
dilettante keserű kenyere, lopott öröme. Hivatásos művészettörténészé, ha 
a Picassóval versengő Matisse-kortárs pontosabb helyét keresné a században, 
szokásosan méregetve rodinhez vagy Brâncusihoz, kihívóbbja akár Medardo 
rossóhoz vagy a karikatúra-mintázó daumier-hoz. A mi semmit sem magya-
rázó oktondiságunk az analogon-játékban, ha Schaárhoz, Megyikhez, s a csak 
sejtetően színjátszó fehérség szublimálásában a nékünk legtisztább Mester-
hez, Jovánovicshoz hasonlítjuk, kinek Nagy Gilles-je persze ebbe a leágazásba 
tartozik, dehogy a George Segal-félék pittoreszk panoptikum-naturalizmusá-
hoz; szakértőnek tollából szívesen is olvasnánk elegáns esszét, kettős portrét 
Albertóról és „Jovánról”.

1  „Meggyőződésem, hogy a művészek közvetlen támogatása minden esetben nagyon jó befekte-
tés...” Interjú Annamarie Türkkel. In: Balkon 1999/9.
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dávid), Prágából a Hunt Kastner Artworks, Belgrádból a New Moment 
Ideas és a remont. Gregor Podnar, csörgő Attila nemzetközi kereskedője, 
aki az elmúlt két évben itt volt, idén nem szerzett standot a vásáron. Helyette 
két másik intézmény érkezett a szlovén fővárosból: a Galerija Photon — náluk 
mások mellett két magyar fényképész, csoszó Gabriella és Fodor Gyula is 
szerepelt —, valamint a Galerija Skuc. Bulgáriát a szófiai Arc Projects, litvá-
niát pedig a vilniusi Galerija Vartai képviselte.
A lengyel részvétel kimondottan jól sikerült: Agnieszka rayzacher, a varsói 
lokal_30 galéria és projekt room vezetője figyelemre méltó kitartással és 
irigylésre méltó sikerrel pozícionálja az elmondása szerint még csak kialakulóban 
lévő kortárs lengyel „art world”-öt. Az underground kiállítóhely lengyel állami 
támogatással járja a nyugat-európai művészeti vásárokat, de legközelebb már 
Japánba mennek. Még 7000 eurós eladásuk is volt, Karolina Zdunek munkája. 
A czarna Galeria és a raster is Varsóból érkezett, utóbbi 20.000 euróért 
adta el rafal Bijnowski egy művét. Még két galéria érkezett lengyelország-
ból: a Program Art Gallery Varsóból és a ZAK BrANIcKA Alapítvány 
Krakkóból — ők az ErStE bank támogatásának köszönhetően, a belgrádi Zvono 
és a moszkvai Fine Art galériákhoz hasonlóan teljesen ingyen kaptak lehetősé-
get a részvételre.
A Viennafair tipikus példája annak, amikor a gazdaság és a kultúra szférái 
átfedésbe kerülnek — az egyes területek szereplői a termékeny egymásra hatás 
következtében saját érdekeik érvényre juttatásán keresztül a másik felet is 
helyzetbe hozzák, és így kölcsönösen segítenek egymást pozicionálni. A számos 
érdeklődőt és a média figyelmét vonzó kulturális események kiemelt marke-
tingértéket jelentenek a gazdasági társaságoknak, akik hirdetési lehetőséghez 
jutnak. Nem is akármilyenhez: hiszen a kultúrával, a „jó üggyel” való közös sze-
replés során, meglévő és megszerezni vágyott kuncsaftjaik szemében kedvező 
színben tűnhetnek fel, és a kultúra támogatása révén megnövekedett presztí-
zsen túl még határozottabb profilt is nyernek.
Azért írtam le ilyen iskolásan az összefonódás e típusát, hogy világosan 
rámutassak egy súlyos tévedésre, amely a Magyarországon körülbelül múlt év 
novembere óta rengeteg port kavaró „art & business” fogalommal kapcsolatos. 
Mert az „art & business” csak nálunk jelenti azt, hogy az állam pénzt ad egy 
milliárdos alapítványának, hogy az műtárgyakat vásárolhasson. A „business” 
az itthoni konstellációban mindössze azáltal nyer jelentést, hogy Kovács Gábor 
történetesen üzletember. Az pedig kimondottan problematikus, hogy mit keres 
az állam ebben a felállásban, hiszen az állam nem „business”, és nem is „art”. 
Pedig az „art & business” típusú összefonódásban pontosan az lenne az egyik 
legmeghatározóbb, hogy nem az állam járulna hozzá egy kulturális rendezvény 
vagy alkotás megvalósulásához, hanem a gazdasági szféra.
de vissza Bécshez és a műtárgypiachoz. Az Edek Bartz igazgató vezette 
szervezői csapatnak sikerült 260 nemzetközi műgyűjtőt a bécsi vásárra invitálni, 
akik közül minden harmadik az Egyesült államokból érkezett. A gyűjtők figyel-
mét talán az fordítja a Viennafair felé, hogy itt speciálisan a „fókusz-országok” 
kortárs művészetéből válogathatnak: olyan alkotóktól nyílik módjuk vásárolni, 
akik az amerikai árakhoz mérten kimondottan olcsónak számítanak, ám ez az ár 
nem feltétlenül arányos a minőséggel. Így olyan tehetséges művészek alkotá-
sainak birtokába juthatnak, akikből még nem csináltak sztárt, és nem verték fel 
komolyabb befektetési nagyságrendig az árukat — nem beszélve a megfizethe-
tetlen büszkeségről, amely azt az embert tölti el, aki valami újat fedezett fel.

Egy ehhez hasonló vásáron nem a művészetelméleti hozadék, hanem a művé-
szet és a gazdaság kapcsolata a leghangsúlyosabb. A 15.508 látogató (2007-ben 
ez a szám 14.753 volt) 55,8 %-a a szervezői közvélemény-kutatások szerint a 
műtárgyvásárlást nevezte meg először, mikor arról kérdezték, milyen megfon-
tolásból látogatott a Viennafairre, 22,8 %-uk pedig kimondottan gyűjtőnek val-
lotta magát. Vagyis a nemzetközi műkereskedő szakma és műgyűjtői kör adnak 
randevút egymásnak. Bécsben e randevú kiemelt házigazdája a „departure” 
volt. Az egészen pontosan a „departure wirtschaft, kunst und kultur GmbH“ 
(kereskedelmi, művészeti és kulturális kft.), névre hallgató szervezetet 2003-
ban, a bécsi Kereskedelmi Kamara testvérszervezeteként alapították, 10 millió 
eurós alaptőkével. célja, hogy a harmadik szektor — a szolgáltatások szek-
tora, amely a legerősebb Ausztriában — fejlesztésébe integrálja a művészi 
kreativitást. A szervezet aktivitása a divat, a zene, vagy a desing mellett a 
multimédia, az építészet és a műtárgypiac területére terjed ki. A Viennafairen 
előadótermük, a „departure lounge” különösen a vásár első napján, 24-én 
délután volt a szélesebb közönség számára is népszerű. Ekkor került sor az Art 
Market Futures: Global Trends and Regional Perspectives (A műtárgypiac jövői: 
globális trendek és regionális perspektívák) című, angol nyelvű beszélgetésre, 
melyet dr. christoph thun-Hohenstein, a „departure” ügyvezetője vezetett, 
résztvevői pedig a magyarországi vásárlásairól is ismert Michael Hort New 
york-i műgyűjtő, a már említett Agnieszka rayzacher lengyel galériavezető, 
valamint az új-zélandi-ausztrál Simon rees voltak. rees, aki a tavalyi Biennálé 
litván pavilonjának kurátora is volt és 2003 óta a vilniusi „cAc” (Kortárs Művé-
szeti Központ) vezetője, roppant ambiciózus, művelt és felkészült művészeti 
szakembernek tűnik – sokat fogunk még hallani róla. Sajnos nem jelent meg a 
beszélgetésen a nyomtatott programban még szereplőként feltüntetett Viktor 
Misiano, az oroszországi és közel-keleti kortárs művészek sikeres New york-i ex-
portjával foglalkozó nemzetközi független kurátor. távolmaradásának még az okáról 
sem esett szó — én arra gondolok, hogy talán a Kazahsztáni Képzőművészeti 
Egyetem standja nem nyerte el a tetszését. Misiano igencsak érdekelt kazah kor-
társ művészek bemutatásában is, az asztanai intézmény standján viszont a taná-
roktól láthattunk naiv, értékelhetetlen, népművészeti képeket. Amikor megláttam a 
standot és átlapoztam a silány brossúrát, amelynek tipográfiai igénytelensége már 
első pillantásra is szemet szúr, valahogy érteni véltem Misianót. 
A beszélgetés mindenesetre nélküle is jól sikerült. Michael Hort az amerikai 
képzőművészeti piac sajátosságairól beszélt. rámutatott a nyolcvanas évek óta 
bekövetkezett műtárgypiaci fordulatra, melynek révén a kilencvenes évekre a 
kortárs művészet már a „hedge fund”-ok (befektetési alapok) érdekeltségébe 
is tartozó üzletformává vált. Hort beszélt az amerikai kortárs művészeti piac 
olyan előnytelen hatásairól is, mint a művészek félelme valamilyen új úton való 
elindulástól, fejlődéstől. Mikroszociológiai megfigyelése: ha Amerikában vesz 
részt egy megnyitón, a fiatal, néha csak huszonéves művészek arról beszélnek, 
mikor, hol vettek nyaralót maguknak, és hogy miből fogják azt fenntartani — 
míg ezzel szemben, mondjuk Berlinben, a művészetről és a művészettörténetről 
lehet inkább ilyen eseményeken hallani. Az amerikai művészek árait a galériák 
és az aukciósházak néhány év alatt az egekbe verik — utóbbiak tevékenysége 
az árképzéshez nem csak leütéseivel, hanem a művészettörténeti kontextus-
ba helyezéssel, a katalógusok néhány mondatos, olykor hosszabb leírásaiban 
elvégzett „scholar” munkával és szemponttal is hozzájárul. A művész viszont 
könnyen csapdába kerülhet: hirtelen olyan életszínvonal válik valósággá szá-
mára, amelynek a fenntartásához talán már komolyabb érdekek fűzik, mint az 
autonóm alkotáshoz. Nem mindenkinek van bátorsága váltani, e félelem miatt 
viszont könnyen rostokolhat vagy rekedhet meg egy még kiteljesedésre szoruló 
alkotói pálya. Hort arra a jelenségre is kitért, amikor egy művésznek néhány 
rövid év alatt olyan magasra szökik az ára, hogy művei megfizethetetlenné vál-
nak: akik elég gazdagok, már eleget vásároltak tőle, a fennmaradó, kisebb pénzű 
gyűjtők (csak viszonylag! „Amerika tele van pénzzel” — mondja nem egyszer a 
másfél órás beszélgetés alatt a gyűjtő) viszont már nem tudnak tőle vásárolni.
Jóllehet a fenti veszélyek — legalábbis amerikai nagyságrenddel mérve –itt, 
Bécsben, és a fókusz-országokban még nem igazán fenyegetnek, akadtak 
nagyobb értékű eladások is a négy áprilisi délután során. A kölni Benden & 
Klimczak Galéria szombaton eladott 1988-as tom wesselmann műve 
(Nude with Mirror) állította be a rekordot, 375.000 eurós árával. Az „Akt tükörrel” 
ezen túl egy bécsi gyűjteményt gazdagít majd. A galéria roy lichtenstein, 
Andy warhol és robert rauschenberg műveit hozta el Bécsbe. A bécsi és 
budapesti Knoll Galériánál Nemes csaba, Gőbölyös luca, Birkás ákos 
valamint az AES+F, vagy Mara Mattuscha mellett tony cragg is szerepelt: 
szobra, 165.000 euróért szintén bécsi gazdára talált. Az osztrák Hubert Scheibl 
és Arnulf rainer mellett például Gilbert & George 226×317 cm-es „Sodom“ 
című munkáját hozta Salzburgból a thaddeus ropac Galéria. Az 1997-es mű 
275.000 euróért kelt el. 
természetesen az osztrák „art world”-öt képviselte talán a legnagyobb számú 
alkotó, hiszen a rendezvény célja a „cEE”-re való fókuszálással együtt is az, 

ZoNE1: José loureiro műve (Galerie Grita Insam/cristinaGuerra contemporary Art)
© reed Exhibitions Messe wien / www.christian-husar.com
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hogy csábítóbb és kelendőbb portékákká váljanak a belföldön született alkotá-
sok. A Galerie nächst St. Stephan kínálatából nem hiányozhatott Herbert 
Brandl és Helmut Federle. A nyolcvanas évek közepétől absztrakt képeket 
festő Bradl, aki a legutóbbi, 2007-es velencei biennálén Ausztriát képviselte, 
más standokon is feltűnt, teljesítménye viszont korántsem egyenletes. Gunter 
damisch műveit az innsbrucki Elisabeth & Klaus thoman standján , Brigitte 
Kowanz-éit a bécsi Krobath wimmer Galéria képviseletében lehetett 
megtalálni, Maria lassnig két képe pedig a szintén bécsi Kratochwill galéria 
kínálatában várt darabonként 220.000 euróért gazdára. Hermann Nitsch-től 
összevérezett hordágyat és egy több négyzetméteres rajzot hozott a bécsi 
Galerie Steinek. Arnulf rainer átfestéseket a bécsi-grazi Galerie Philipp 
Konzett kínált. A huszadik század második felének bécsi akcionista fényko-
rából még Valie Export volt jelen a New york-i Klemens Gasser & tanja 
Grunert Galéria jóvoltából. Hubert Scheibl munkáira thaddaeus ropac-nál 
találhattunk, aki, Hans Knollhoz hasonlóan, tony cragg-szobrot is kínált, csak 
másfélszer drágábban. Ez nem kelt el, mint a galéria egy másik nagyágyúja, 
egy majdhogynem falnyi méretű Baselitz sem 340.000-ért. Az egyik aktuális 
osztrák képzőművész-sztár, Franz west a bécsi Galerie Meyer Kainer-nek 
45.000 eurót hozott. A másik fiatal kortárs sztár, Erwin wurm egy pulóver-
képéért, amelyben egy félfalnyi magas, téglatestet bújtatott méretre kötött 
férfipulcsiba, a bécsi Krinzinger Galériának fizettek 66.000 eurót. 
A vásárcsarnok középső részén felállított ZoNE1-ben, amely „projektraum”-ként 
és egyéni kiállítások színtereként funkcionált, Gabriele Senn és christine 
König bécsi galeristák söpörhették be közösen az 5000 eurós fődíjat, me-
lyet a Kereskedelmi Kamara nevében ítéltek oda. A tavalyi nyertes Kamen 
Stoyanovhoz hasonlóan jövőre az idei nyertesek is egy hónapos kiállítási lehe-
tőséget kapnak a MuMoK-ban. A ZoNE1 többi bemutatója is sikeres eladásokkal 
szerepelt: az Insam/Guerra Galéria José loureiro-val, a traversée chow 
cung Fai képeivel (a világtendenciához viszonyítva meglepően alacsony a kínai 
művészek szereplése), Eric dupont regina Virseriusszal, valamint a Galerie 
open Katherine Newbegin c-printjeivel, amelyekből 500-tól 2.700 euróig 
lehetett vásárolni.
A magyar szereplést jónak találtam és sikerekről is értesültem. Szoboszlai 
János, az acb galéria vezetője egyedül Szűcs Attilát mutatta be. A galerista 
elmondása szerint egy ilyen rendezvényen a részvétel összege mindenestül, 
azaz a szállítási költségektől a szállodáig bezárólag, körülbelül négymillió forint. 
Ezért neki egy vásár — mivel náluk az eladott mű árának 50 százaléka marad a 
galériánál — körülbelül 4 kép után fizetődik ki. Szűcs Attila képei az első naptól 
kezdve felkeltették a nemzetközi közönség figyelmét: egy 6500 eurós eladásról 
is értesültem. Valkó Margit, a Kisterem vezetője viszont panaszkodott, még-
hozzá arra, hogy a szervezők az osztrák intézmények vezetőit nem vezették 
körbe a „fókusz-régió” galériáinál, így nem teremtették meg annak lehetőségét, 
hogy innen kerüljenek művek az állami gyűjteményekbe. Pedig Valkó azzal 
a reménnyel jött, hogy egy intézménynek fogja eladni Gitte Villesen dán 
művésznő a budapesti Fészek Művészklub történetét bemutató videóját és 
az ehhez kapcsolódó fényképeket. Várakozását az indokolta, hogy a szervezők 
kérésére hozta éppen ezt az anyagot Budapestről. ugyancsak Valkó említette, 
hogy a „fókusz-régió” galériáit a szervezők keresték meg, méghozzá kialakult 
elképzelésekkel arról, mit látnának szívesen a standjaikon. Hans Knoll viszont 
nem panaszkodhatott: Gőbölyös luca és Nemes csaba majdnem mindegyik 
képe gazdára talált. (Nemes 2006-os őszi zavargásokat feldolgozó Remake 
soroztához tartozó animációs filmjeit a budapesti ludwig Múzeum standján 
láthatta a közönség.) Egészen biztos, hogyha lehetőséget kapna a megjelenésre, 
számos magyar galéria számíthatna sikerre a bécsi művészeti vásáron.
Mert az osztrák kínálat számottevő része továbbra is kimondottan giccses. 
A vásár hangulata — ez valószínűleg nem csak a Viennafairre áll — nemigen külön-
bözik egy visszafogott vurstliétól: ha az ember, miután a délután során 3-4 órát 
a Messezentrumban töltött, a Pratersternen keresztül tér vissza Bécs belváro-
sába, az echte amerikai vidámpark nem fogja jobban borzolni az idegeit, mint a 
vásárban látottak. A ZoNE1 számos installációja bazári attrakció: Arcangelo 
Sassolino szerkezete acélsodrony-hurkokkal befogott, vastag fagerendát tör 
néhány óránként ketté, rengeteg bámészkodótól körülvéve. A fényképen nem 
látszik, hogy a vásárcsarnok belső útvonalainak csomópontjában elhelyezett gép 
mellett egy ruhába öltöztetett emberszobor térdel, mégpedig úgy, mintha a lába 
térdben maga felé bicsakolva tört volna ki. ám sem a brutalitás, sem a fájda-
lom képzetét nem kelti fel ez a figyelemfelkeltő, ám céltalan bazári attrakció. 
Ahogy nem érint kimondott mélységeket (és még csak meg sem botránkoztat) 
Bernardi roig installációja, mely leginkább a giccs iskolapéldája. de végül is 
nem a Viennafairtől kell várni, hogy megírja az elkövetkező évek kortárs művé-
szetének történetét — a nem műgyűjtő látogató kellemes élményt szerezhet 
magának csupán azzal is, ha néhány órát ismerkedéssel, nézelődéssel és egy 
pohár borral tölt el ebben a sokszínű és nemzetközi vásári forgatagban, mind-
össze három órányira Budapesttől.

ZoNE1: Bernardi roig műve (MAM Mario Mauroner contemporary Art Vienna)
© reed Exhibitions Messe wien / www.christian-husar.com

ZoNE1: chow chun Fai műve
© reed Exhibitions Messe wien / www.christian-husar.com

Arcangelo Sassolino műve (Galerie Nicola von Senger)
© reed Exhibitions Messe wien / www.christian-husar.com
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richard Serra portré, fotó: Markus tretter 
© richard Serra/VBK, wien, 2008, Kunsthaus Bregenz

A Guest of Honour — Fom 
Francis Bacon to Peter Doig
• MuSEuM dEr ModErNE 
MöNcHSBErG
www.museumdermoderne.at
SAl ZBurG

2008. március 15 — július 6.

Bill Viola/Nan Hoover.
Some Times
• MuSEuM dEr ModErNE 
MöNcHSBErG
www.museumdermoderne.at
SAl ZBurG

2008. március 20 — július 6.

Picture Politics
• SAlZBurGEr KuNStVErEIN, 
KüNStlErHAuS
www.salzburger-kunstverein.at
SAl ZBurG

2008. április 24 — július 6.

Games. Their Present-Day 
Role in Art and Politics
• KuNStHAllE
www.kunsthallewien.at
BécS

2008. május 28 — július 6.

Runa Islam
Empty the pond to get the fish
• MuMoK (MuSEuM ModErNEr 
KuNSt StIFtuNG ludwIG)
www.mumok.at
BécS

2008. május 9 — július 13.

TIEFENRAUSCH (RAPTURE 
OF THE DEEP) — Art 
and Tours through the 
Underworlds of Linz
• oK oFFENES KulturHAuS 
oBEröStErrEIcH
lINZ

www.ok-centrum.at
2008. május 30 — július 13.

Beyond Theory
• KuNStHAllE EXNErGASSE
http://kunsthalle.wuk.at
BécS

2008. június 19 — július 19.

Paul Klee
The play of forms
• AlBErtINA
www.albertina.at
BécS

2008. május 9 — augusztus 10.

Susan Hiller
Outlaw Cowgirl and other Works 
• BAwAG FouNdAtIoN
www.bawag-foundation.at
BécS

2008. május 9 — augusztus 17.

qujOchÖ — Living in the 
Penalty Area
• lENtoS KuNStMuSEuM lINZ
www.lentos.at
lINZ

2008. június 13 — augusztus 17.

Vojin Bakic
Drei Interventionen von Luca 
Frei, Marine Hugonnier und 
Sean Snyder
• GrAZEr KuNStVErEIN
www.grazerkunstverein.org
Gr A Z

2008. június 4 — augusztus 24.

MIND EXPANDERS — Spaces, 
Actions, Utopias
• MuMoK (MuSEuM ModErNEr 
KuNSt StIFtuNG ludwIG)
www.mumok.at
BécS

2008. július 25 — augusztus 30.

Monika Baer, Thomas 
Eggerer, Amelie von 
Wulffen
Form and Matter
• AuGArtEN coNtEMPorAry
www.atelier-augarten.at
www.belvedere.at
BécS

2008. április 18 — augusztus 31.

Erhardt Miklós
Footnote to bare life
• SEcESSIoN
www.secession.at
BécS

2008. április 26 — szeptember 2.

Punk. No One is Innocent
Art — Style — revolt
• KuNStHAllE
www.kunsthallewien.at
BécS

2008. május 16 — szeptember 7.

Andreas Fogarasi
• MAK 
www.mak.at
BécS

2008. április 9 — szeptember 14.

Phantastischer Realismus
• uNtErES BElVEdErE
www.belvedere.at
BécS

2008. május 14 — szeptember 14.

Richard Serra
• KuNStHAuS BrEGENZ
www.kunsthaus-bregenz.at
BrEGENZ

2008. június 14 — szeptember 14.

Other than Yourself — An 
Investigation between Inner 
and Outer Space
• tHySSEN_BorNEMISZA Art 
coNtEMPorAry
www.tba21.org
BécS

2008. február 7 — szeptember 21.

Rebecca Horn
Love — Hate
• ruPErtINuM — MuSEuM dEr 
ModErNE SAlZBurG
www.museumdermoderne.at
SA l ZBurG

2008. június 21 — szeptember 21.

Josh Smith
• MuMoK (MuSEuM ModErNEr 
KuNSt StIFtuNG ludwIG)
www.mumok.at
BécS

2008. július 25 — szeptember 21.

Bad Painting — good art
• MuMoK (MuSEuM ModErNEr 
KuNSt StIFtuNG ludwIG)
www.mumok.at
BécS

2008. június 6 — október 12.

Les Grands Spectacles III. 
Sound of Art
• MuSEuM dEr ModErNE 
MöNcHSBErG
www.museumdermoderne.at
SA l ZBurG

2008. július 17 — október 12.

Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary
Collection as Aleph
• KuNStHAuS GrAZ
www.kunsthausgraz.at
www.museum-joanneum.
steiermark.at
Gr A Z

2008. március 6 — október 26.

Israeli and Palestinian 
Artists
Ovrlapping voices
• SAMMluNG ESSl — KuNSt dEr 
GEGENwArt
www.sammlung-essl.at
KloS t ErNEuBurG / BécS

2008. május 5 — október 26.

Traces of light — 
Photography from  
the Collection
• lENtoS KuNStMuSEuM lINZ
www.lentos.at
lINZ

2008. április 18 — december 8.

Mehransichtigkeiten — 
Derain, Kupka, Magritte, 
Klee…
• MuMoK (MuSEuM ModErNEr 
KuNSt StIFtuNG ludwIG)
www.mumok.at
BécS

június 6 — 2009. február 11.

B e l g i u m

FACE ON
• FotoMuSEuM
www.fotomuseum.be
AN t w ErPEN

2008. február 29 — június 8.

Goya, Redon, Ensor
Grotesque paintings and 
drawings
• KoNINKlIJK MuSEuM Voor 
ScHoNE KuNStEN ANtwErPEN
www.kmska.be
AN t w ErPEN

2008. március 14 — június 14.

Wilfredo Priëto
• StEdElIJK MuSEuM Voor 
ActuElE KuNSt (SMAK)
www.smak.be
GEN t

2008. április 4 — június 29.

Guillaume Bijl
• StEdElIJK MuSEuM Voor 
ActuElE KuNSt (SMAK)
www.smak.be
GEN t

2008. április 5 — július 8.

DIE LUCKY BUSH a project 
of Imogen
• MuHKA
www.muhka.be
AN t w ErPEN

2008. május 23 — augusztus 17.

Beat Streuli
• lE MuSéE dES ArtS 
coNtEMPorAINS
www.mac-s.be
SI t E du Gr A Nd-HorNu

2008. június 29 — október 29.

C s e h o r s z á g

I am not afraid
• lANGHANS GAlErIE
www.langhansgalerie.cz
Pr áG A

2008. június 10 — augusztus 17.

Gottfried Hellnwein
Angels Sleeping
• GAlErIE rudolFINuM
www.galerierudolfinum.cz
Pr áG A

2008. június 11 — augusztus 31.

6. Biennial of young art 
Zvon (Bell)
• důM u KAMENNéHo ZVoNu 
(StoNE BEll HouSE)
www.ghmp.cz
Pr áG A

2008. június 26 — szeptember 21.

D á n i a

Cézanne & Giacometti — 
Paths of Doubt  
• louISIANA MuSEuM For 
ModErNE KuNSt
www.louisiana.dk
HuMlEB æK

2008. február 20 — június 29.

Art as idea
• BrANdtS EXHIBtIoN coMPlEX
http://uk.brandts.dk
odENSE

2008. május 9 — augusztus 29.

MUSIC2C — The Music video 
as an art form 
• AroS AArHuS KuNStMuSEuM
www.aros.dk
ÅrHuS

2008. június 7 — szeptember 7.

Nordic moods — Landscape 
photography of our time
• ArKEN MuSEuM oF ModErN Art
www.arken.dk
ISHøJ

2008. május 30 — szeptember 14.

F i n n o r s z á g

Anton Corbijn
Retrospective
• tAIdEMuSEo tENNISPAlAtSI 
/ HElSINGIN KAuPuNGIN 
tAIdEMuSEo
www.taidemuseo.fi
HEl SINKI

2008. május 21 — augusztus 31.

Fluid Street — alone, 
together
• KIASMA
www.kiasma.fi
HEl SINKI

2008. május 9 — szeptember 21.

F r a n c i a o r s z á g

MARSEILLE / EUROPE : 
MILAN
• GAlErIE dE l' ESBAM
www.esbam.fr
M Ar SEIllE

2008. április 27 — május 21.

Louise Bourgeois
• cENtrE PoMPIdou
www.centrepompidou.fr
PárIZS

2008. március 5 — június 2.

Georges Rousse
Tour of a World
Valérie Belin
Photographs 1996—2006
Corinne Burgaud
• lA MAISoN EuroPéENNE dE lA 
PHotoGrAPHIE
www.mep-fr.org
PárIZS

2008. április 9 — június 8.

Candice Breitz
Post Script
• collEctIoN lAMBErt
www.collectionlambert.com
AV IGNoN

2008. február 9 — június 15.

Richard Serra
Promenade (Monumenta 2008)
• GrANd PAlAIS
www.grandpalais.fr
PárIZS

2008. május 7 — június 15

Alec Soth
the Space Between Us
Valérie Mréjen
la place de la Concorde
Angela Detanico & Rafael Lain
25 / 24
• JEu dE PAuME — SItE coNcordE
www.jeudepaume.org
PárIZS

2008. április 15 — június 15.

Patti Smith
Land 250
Andrea Branzi
Open Enclosures
• FoNdAtIoN cArtIEr
www.fondation.cartier.com
PárIZS

2008. március 28 — június 22.

Keith Haring
• MuSéE d'Art coNtEMPorAIN 
dE lyoN
www.moca-lyon.org
lyoN

2008. február 22 — június 29.

Figuration narrative — Paris, 
1960—1972
• GrANd PAlAIS
www.grandpalais.fr
PárIZS

2008. április 16 — július 13.

PANORAMA 9—10
• lE FrESNoy
http://lefresnoy.net
tourcoING

2008. június 7 — július 13.

Traces du Sacré
• cENtrE PoMPIdou
www.centrepompidou.fr
PárIZS

2008. május 7 — augusztus 11.

Andro Wekua
Sunset — Horizon
• MAGASIN — cENtrE NAtIoNAl 
d’Art coNtEMPorAIN
www.magasin-cnac.org
GrENoBlE

2008. május 25 — augusztus 21.

SUPERDOME
• PAlAIS dE toKyo
www.palaisdetokyo.com
PárIZS

2008. május 29 — augusztus 24.

First Photographs on Paper 
in Great-Britain (1840—1860)
The French Daguerreotype in the 
Musée d'Orsay collections
• MuSéE d’orSAy
www.musee-orsay.fr
PárIZS

2008. május 27 — szeptember 7.

Peter Doig
• MuSéE d’Art ModErNE dE lA 
VIllE dE PArIS
www.mam.paris.fr
PárIZS

2008. május 30 — szeptember 7.

Elmar Trenkwalder
Augustin Lesage
• MAISoN rouGE
www.lamaisonrouge.org
PárIZS 

2008. június 11 — szeptember 7.

Bridget Riley
Rétrospevtive
• MuSéE d’Art ModErNE dE lA 
VIllE dE PArIS
www.mam.paris.fr
PárIZS

2008. június 12 — szeptember 14.

Micro-narratives: tentation 
des petites réalités
United Artists of Italy
• MuSéE d’Art ModErNE SAINt-
étIENNE MétroPolE
www.mam-st-etienne.fr
SAIN t-é t IENNE

2008. május 7 — szeptember 21.

Peter Doig
• lE MuSéE d’Art ModErNE dE 
lA VIllE dE PArIS
www.mam.paris.fr
PárIZS

2008. május 30 — szeptember 30.

H o l l a n d i a

Expositie ZEROl
• cENtruM KuNStlIcHt IN dE 
KuNSt
www.kunstlichtkunst.nl
EINdHoV EN

2008. február 9 — május 25.

Sarkis
Landscape Forever 
• MuSEuM BoIJMANS VAN 
BEuNINGEN
www.boijmans.nl
rot t ErdA M

2008. február 16 — május 25.

Edwin Zwakman
Fake but Accurate
• HIuS MArSEIllE / FouNdAtIoN 
For PHotoGrAPHy
www.huismarseille.nl
A MSZ t ErdA M

2008. március 1 — május 25.



t r a n s a r t e x p r e s s

² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²  ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²  ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

Geoffrey Farmer
• wIttE dE wItH
www.wdw.nl
rot t ErdA M

2008. ápriilis 3 — június 1.

Lucien Freud
• GEMEENtEMuSEuM dEN HAAG
www.gemeentemuseum.nl
HáG A

2008. február 16 — június 8.

Claire Fontaine
• wIttE dE wItH
www.wdw.nl
rot t ErdA M

2008. május 10 — június 8.

Gerhard Richter
48 Portraits
• dE PoNt MuSEuM Voor 
HEdENdAAGSE KuNSt
www.depont.nl
t IlBurG

2008. április 19 — június 14.

Wil van lersel
Every week a new book
Geert van Kesteren 
Baghdad Calling
• NEdErlANdS FotoMuSEuM
www.nederlandsfotomuseum.nl
rot t ErdA M

2008. május 9 — június 15.

My [public] space
• NEtHErlANdS MEdIA Art 
INStItutE
www.montevideo.nl
A MSZ t ErdA M

2008. május 24 — június 21.

Expanding the City
• FoAM_FotoGrAFIEMuSEuM 
AMStErdAM
www.foam.nl
A MSZ t ErdA M

2008. április 11 — június 22.

Nancy Spero
Spero Speaks
• dE APPEl
www.deappel.nl
A MSZ t ErdA M

2008. április 19 — június 22.

Van Zoetendaal Collections
• FotoMuSEuM dEN HAAG
www.fotomuseumdenhaag.com
A MSZ t ErdA M

2008. március 22 — június 22.

Yuri Rost
People
• FotoMuSEuM dEN HAAG
www.fotomuseumdenhaag.com
HáG A

A MSZ t ErdA M

2008. március 28 — június 29.

Simon Hantaï
• BoNNEFANtENMuSEuM
www.bonnefanten.nl
M A A S t rIcH t         

2008. április 18 — augusztus 31.

Hans Scholten
Urban Future
• HIuS MArSEIllE / FouNdAtIoN 
For PHotoGrAPHy
www.huismarseille.nl
A MSZ t ErdA M

2008. május 31 — augusztus 31.

Domingo Milella
• FoAM_FotoGrAFIEMuSEuM 
AMStErdAM
www.foam.nl
A MSZ t ErdA M

2008. június 27 — augusztus 31.

Ah Xian
• GEMEENtEMuSEuM dEN HAAG
www.gemeentemuseum.nl
HáG A

2008. április 26 — szeptember 7.

Sandro Chia
• GEMEENtEMuSEuM dEN HAAG
www.gemeentemuseum.nl
HáG A

2008. május 24 — szeptember 8.

Be(com)ing Dutch
• VAN ABBEMuSEuM
www.vanabbemuseum.nl
EINdHoV EN

2008. május 24 — szeptember 14.

Deep Screen — Art in Digital 
Culture / Proposal for 
Municipal Art Acquisitions 
2008
• StEdElIJK MuSEuM cS
www.stedelijk.nl
A MSZ t ErdA M

2008. május 30 — szeptember 30.

The Vincent Award 2008
• StEdElIJK MuSEuM cS
www.stedelijk.nl
A MSZ t ErdA M

2008. június 20 — szeptember 30.

Snap Judgments — New 
positions in Contemporary 
African Photography 
• StEdElIJK MuSEuM cS
www.stedelijk.nl
A MSZ t ErdA M

2008. június 27 — szeptember 30.

Malick Sidibé
Chemises
• FoAM_FotoGrAFIEMuSEuM 
AMStErdAM
www.foam.nl
A MSZ t ErdA M

2008. június 13 — október 8.

Writing on he Wall — 
Chinese New Realism nad 
Avant-garde int he eighties 
and nineties
• GroNINGEr MuSEuM
www.groningermuseum.nl
GroNINGEN

2008. március 22 — október 26.

Mondriaan
• GEMEENtEMuSEuM dEN HAAG
www.gemeentemuseum.nl
HáG A

2008. április 26 — október 26.

New World Order — 
Contemporary Installation 
Art and Photography from 
China 
• GroNINGEr MuSEuM
www.groningermuseum.nl
GroNINGEN

2008. április 27 — november 9.

Ai Weiwei
• GroNINGEr MuSEuM
www.groningermuseum.nl
GroNINGEN

2008. március 2 — november 23.

Í r o r s z á g

Ulla von Brandenburg
Whose beginning is not, nor end 
cannot be
• IrISH MuSEuM oF ModErN Art
www.modernart.ie
duBlIN

2008. május 28 — október 12.

L e n g y e l o r s z á g

Mary Kelly 
Words are things / Słowa to 
rzeczy — installations
• cENtrE For coNtEMPorAry 
Art uJAZdowSKI cAStlE
www.csw.art.pl
VA r Só

2008. március 28 — június 8.

„As soon as I open my eyes I 
see a film.” / Experiment in 
the art of Yugoslavia in the 
60’s and 70’s.
• MuZEuM SZtuKI NowocZESNEJ
http://artmuseum.pl
VAr Só

2008. április 24 — június 22.

Dada East? Romanian 
Context of Dadaizm
• ZAcHEtA NArodowA GAlErIA 
SZtuKI
www.zacheta.art.pl.
VAr Só

2008. május 18 — június 29.

L i t v á n i a

ars viva 07/08 — Sound
• tHE coNtEMPorAry Art 
cENtrE
www.cac.lt
V IlNIuS 

2008. június 6 — augusztus 17.

N a g y - B r i t a n n i a

Changing Spaces
• PHotoFuSIoN
www.photofusion.org
loNdoN

2008. május 16 — június 21.

Matthew Ritchie
• wHItE cuBE (HoXtoN SQuArE)
www.whitecube.com
loNdoN

2008. május 21 — június 21.

Loris Gréaud
• IcA
www.ica.org.uk
loNdoN

2008. április 25 — június 22.

Heart of Darkness: Ivory 
carving and Belgian 
colonialism
• HENry MoorE INStItutE
www.henry-moore-fdn.co.uk
lEEdS

2008. április 4 — június 29.

Blood on Paper — The Art 
of Book
• V&A
www.vam.ac.uk
loNdoN

2008. április 15 — június 29.

Jake & Dinos Chapman
• wHItE cuBE (MASoN'S yArd)
www.whitecube.com
loNdoN

2008. május 30 — július 12.

China Design Now
• V&A
www.vam.ac.uk
loNdoN

2008. március 15 — július 13.

John Duncan
Bonfires
• BElFASt EXPoSEd
www.belfastexposed.org
BElFA S t

2008. június 13 — július 18.

The Object Quality of the 
Problem
• HENry MoorE INStItutE
www.henry-moore-fdn.co.uk
lEEdS

2008. június 8 — július 27.

Gail Pickering
• GASworKS
www.gasworks.org.uk
loNdoN

2008. június 12 — július 27.

Changing Spaces
• PHotoFuSIoN
www.photofusion.org
loNdoN

2008. június 27 — július 28.

Mona Hatoum
Present Tense
• PArASol uNIt
www.parasol-unit.org
loNdoN

2008. június 13 — augusztus 8.

Mitra Tabrizian
This is that Place
• tAtE BrItAIN
www.tate.org.uk
loNdoN

2008. június 4 — augusztus 10.

Double Agent
• BAltIc cENtrE For 
coNtEMPorAry Art
www.balticmill.com
G At ESHE A d

2008. május 21 — augusztus 17.

H-Box
• tAtE ModErN
www.tate.org.uk
loNdoN

2008. július 3 — augusztus 17.

Richard Rogers + Architects
From the House to the City
• dESIGN MuSEuM
www.designmuseum.org
loNdoN

2008. április 24 — augusztus 25.

Street Art
• tAtE ModErN
www.tate.org.uk
loNdoN

2008. május 23 — augusztus 25.

FUTURE — psycho buildings: 
artists and architecture
• HAywArd GAllEry
www.hayward.org.uk
loNdoN

2008. május 28 — augusztus 25.

Street & Studio: An Urban 
History of Photography
Street Art
• tAtE ModErN
www.tate.org.uk
loNdoN

2008. május 22 — augusztus 31.

Nahnou-Together Now
• tAtE BrItAIN
www.tate.org.uk
loNdoN

2008. június 6 — szeptember 7.

Richard Prince
Continuation
• SErPENtINE GAllEry
www.serpentinegallery.org
loNdoN

2008. június 26 — szeptember 7.

Mariko Mori
• BAltIc cENtrE For 
coNtEMPorAry Art
www.balticmill.com
G At ESHE A d

2008. május 21 — szeptember 14.

BP Portait Award 2008
• NAtIoNAl PortrAIt GAllEry
www.npg.org.uk
loNdoN

2008. június 12 — szeptember 14.

Cy Twombly
Cycles and Seasons
• tAtE ModErN
www.tate.org.uk
loNdoN

2008. június 19 — szeptember 14.

Chantal Ackerman
Anya Gallaccio
• cAMdEN ArtS cENtrE
www.camdenartscentre.org
loNdoN

2008. július 11 — szeptember 14.

Adam Chodzko 
• tAtE St IVES
www.tate.org.uk
S t I V ES

2008. május 24 — szeptember 21.

The House of Viktor & Rolf
• BArBIcAN cENtrE
www.barbican.org.uk
loNdoN

2008. június 18 — szeptember 21.

Huang Yong Ping — Frolic
• BArBIcAN cENtrE
www.barbican.org.uk
loNdoN

2008. június 25 — szeptember 21.

Sign and Texture
• tAtE BrItAIN
www.tate.org.uk
loNdoN

2008. május 5 — október 9.

N é m e t o r s z á g

PopArtPortraits
• StAAtSGAlErIE
www.staatsgalerie.de
S t u t tG Art

2008. február 23 — június 8.

5th berlin biennial for 
contemporary art
www.berlinbiennale.de
• Kw INStItutE For 
coNtEMPorAry Art 
www.kw-berlin.de
• NEuE NAtIoNAlGAlErIE
www.smb.spk-berlin.de
• SKulPturENPArK BErlIN_
ZENtruM
www.skulpturenpark.org
• ScHINKEl PAVIlloN
www.schinkelpavillon.de
BErlIN

2008. április 5 — június 15.

Sharon Lockhart
• KuNStVErEIN IN HAMBurG
www.kunstverein.de
HA MBurG

2008. április 12 — június 15.

FREISTELLER — Award-
winners of the Villa 
Romana-Prize 2008
• dEutScHE GuGGENHEIM
www.guggenheim.org
BErlIN

2008. április 26 — június 22.

Böhmen liegt am Meer — 
Works from the Frieder 
Burda Collection
Barbara Klemm
Portraits of Artists
• MuSEuM FrIEdEr BurdA
www.sammlung-frieder-burda.de
B AdEN-B AdEN

2008. május 8 — június 22.

Lowell Nesbitt
Landscapes and Cityscapes 
(grey paintings, 1965—1971) 
• El SourdoG HEX
www.elsourdoghex.org
BErlIN  

2008. május 5 — június 28.

Thomas Demand
Camera
• HAMBurGEr KuNStHAllE
www.hamburger-kunsthalle.de
HA MBurG

2008. április 4 — július 6.

John Davies, Jacob Holdt, 
Esko Männikkö, Fazal 
Sheikh
Deutsche Börse Photography 
Prize 2008
• c/o BErlIN
www.co-berlin.com
BErlIN

2008. május 16 — július 13.

Klaus Mettig
DON'T BE LEFT BEHIND 

— Photographic Work and 
Projection 1978 — 2008 
• NGBK (NEuE GESEllScHAFt 
Für BIldENdE Kunst)
http://ngbk.de
BErlIN

2008. május 31 — július 13.

good prospects — young 
german photographers 
2007/2008
• MArtIN-GroPIuS-BAu
www.gropiusbau.de
BErlIN

2008. május 14 — július 14.

Water: Misery and Delight
• IFA-GAlErIE
www.ifa.de
BErlIN

2008. május 16 — július 20.

Pepa Hristova/Carolin 
Ellwanger 
Talents 11 . Foreigners in Their 
Own Land 
• c/o BErlIN
www.co-berlin.com
BErlIN

2008. május 24 — július 22.

Yevgeny Khaldei
The Decisive Moment — A 
Retrospective
• MArtIN-GroPIuS-BAu
www.gropiusbau.de
BErlIN

2008. május 9 — július 28.

Anna & Bernhard Blume
Pure Reason
• HAMBurGEr BANHoF
www.hamburgerbahnhof.de
BErlIN

2008. április 4 — augusztus 10.

BECOMING VISIBLE 
• HAMBurGEr BANHoF
www.hamburgerbahnhof.de
BErlIN

2008. március 21 — augusztus 10.

parrworld
• HAuS dEr KuNSt
www.hausderkunst.de
MüNcHEN

2008. május 8 — augusztus 17.

Eija-Lisa Ahtila 
• K21 KuNStSAMMluNG 
NordrHEIN-wEStFAlEN,
www.kunstsammlung.de
düSSEldorF

2008. május 17 — augusztus 17.

URBANreVIEWS — "greening 
— landscape design in and 
from Beijing"
• IFA-GAlErIE
www.ifa.de
S t u t tG A rt

2008. június 6 — augusztus 17.

Alexander Rodchenko
Man Ray
Unconcerned But Not Indifferent
• MArtIN-GroPIuS-BAu
www.gropiusbau.de
BErlIN

2008. június 13 — augusztus 18.

Wolfgang Tillmans
LIGHTER — New works
• HAMBurGEr BANHoF
www.hamburgerbahnhof.de
BErlIN

2008. március 21 — augusztus 24.

Mark Rothko
The Retrospektive
• HAMBurGEr KuNStHAllE
www.hamburger-kunsthalle.de
HA MBurG

2008. május 16 — augusztus 24.




