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Szobrok és installációk  
az „új kortársban” 

• Viennafair The New Contemporary

• 2013. október 10–13.

A tavalyi sikeres újrakezdés az új orosz tulajdonosokkal és a két kurátor-

ral (Christina Steinbrecher-Pfandt és Vita Zaman) bebizonyította, hogy 

Bécsben igenis érdemes nemzetközi művészeti vásárt rendezni. Az egyik orosz 

tulajdonos, Szergej Szkaterscsikov, aki a kurátorokat is kinevezte, nem támo-

gatja tovább a rendezvényt, az egyedüli tulajdonos Dmitrij Akszjonov lett. 

Szkaterscsikov a nyugati gyűjtőkre és galeristákra, míg Akszjonov főleg az oro-

szokra akart koncentrálni, ez okozta a szakadást. Így talán már nem meglepő, 

hogy az orosz hatás, illetve befolyás az idén még erősebb volt. 

A kilencedik Viennafair gerincét idén az osztrák, német, orosz, lengyel és román 

galériák képezték. (Magyarországot az acb, a Deák Erika, az INDA, a Kisterem, 

a Knoll, a Molnár Ani, a Trapéz és a Viltin Galéria képviselte). A százhuszonkét 

bemutatott galériából harminchat osztrák volt, ez némiképp túlreprezentáltnak 

tűnt, már csak a félig üres standok miatt is. Mindenesetre a legharmonikusab-

ban berendezett standokért a galériák — mint a lengyel Czułość1 vagy az osztrák 

Hubert Winter2 — díjat kaptak a várostól. 

Az Austrian Sculpture Project keretében3 — a külső és belső térben, mintegy 1000 

m2-en — szobrokat is kiállítottak olyan neves osztrák művészektől, mint Hans 

Kupelwieser, Rudolf Polanszky és Erwin Wurm. Az OMV által támoga-

tott DIYALOG sorozat pedig, amelynek eddig Törökország és a kaukázusi orszá-

gok voltak a szereplői, az idén Romániát mutatta be. A Viennafair 2013 fő témája 

a „boldogság” volt, így ehhez illően boldogság iskolát tartottak és boldogság-

díjat is osztottak. A happiness-projekt ötlete a lengyelektől származik, akik fiatal 

1  http://czulosc.com/
2  http://www.galeriewinter.at/
3  http://thenewcontemporary.com/2013/09/23/austrian-sculpture-park/

művészeket hoztak Bécsbe a Lengyel Intézet 

támogatásával. A lengyel műkereskedelmi piac 

elég zárt: ezen belül a lengyel művészek mun-

káit jellemzően a lengyel gyűjtők veszik meg, 

ezt próbálják megváltoztatni olyan nemzetközi 

vásárokon, mint amilyen például a bécsi is.

Az előző év felfedező programja, a keletre 

fókuszáló Vienna Quintett most is folytató-

dott, de idén csak két ország mutattak be: 

Lengyelországot és Grúziát. Az utóbbiból azon-

ban nem érkezett galéria, így nem is lehetett 

megvásárolni a kurátorok által összeváloga-

tott műtárgyakat, és ami még külön sajnálatos 

volt: a kapcsolódó előadásokat vasárnap, a vásár 

zárása előtt tartották. A legfeltűnőbb műtárgy 

egy faszobor volt (Giorgi Khaniashviili: 

Bárány, 2013), amely két, a nyakánál-fejénél 

egymásba hatoló, „összenövő” birkát ábrá-

zolt. Az állatok, amelyeknek nemcsak a bun-

dája hiányzott, hanem a bőre is, illetve maga a 

szituáció, a kurátor (Irena Popiashvili) szerint, 

a belső feszültségekkel teli grúz politikai hely-

zetre utal.

Az IADA (International Art Development 

Association), amely egy non-profit szervezet, s 

egyszerre van jelen Párizsban és Kazahsztánban, 

először szerepelt Bécsben.4 Az idén indult szer-

vezetnek az a célja, hogy Kazahsztánban — ahol 

nincsenek se galériák, se állami támogatás, se 

privát gyűjtők — beindítsa a művészeti éle-

tet és mecenatúrát. A Viennafairen Gulnur 

Mukazhanova a Mankurtok a megapoliszban 

(Mankurts in Megapolis) című installációját állí-

tották ki. A három és fél méteres, kúp alakú 

tárgy, amely fehér filcmaszkokból áll, a kazah 

menyasszonyok csúcsos fejfedőjét formázza. 

A projekt témája az esküvői ruha, pontosab-

ban a kazah esküvői ruhának mint tradicioná-

lis értéknek az eltűnése. A mankurtizmus egy 

közép-ázsiai fogalom, ami a nemzeti gyökerek 

és értékek eltűnését írja le. A mankurtok olyan 

szolgák voltak, akik a kínzás hatására teljesen 

elveszítették az emlékezetüket és a múltjukat. 

Ma olyan emberekre utal, akik tudatosan vagy 

tudattalanul más kulturális értékekeit fogad-

ják be. A fehér esküvői ruha az egész világon 

kiszorította az egyes tájakra jellemző viseletet, 

ha valaki fel is venne egy kazah saukelt, ma már 

senki se lenne tisztában az általa „hordozott” 

szimbólumok jelentésével.

A Sariev galéria Plovdidból,5 Bulgária máso-

dik legnagyobb városából érkezett. Kezdetben 

fotóval és kerámiával foglalkoztak, csak az 

utóbbi években nyitottak a kortárs művé-

szet felé. Pravdoliub Ivanov (Plodív, 1964) 

a Kitartás díszei / Ornaments of Endurance 

(2011, feldarabolt szőnyeg, 334 × 226 cm) műve 

4  https://www.facebook.com/IadaInternationalArtDevelo
ppementAssociation
5  http://www.sariev-gallery.com/

Giorgi Khaniashvili
Bárány, 2013, fa, akril, festék, 37 × 130 × 23 cm
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Duchamp nagy üvegére utal. A szőnyeg sza-

bályos szövése a tradíció kötöttségeit fejezi 

ki, ezt dekonstruálja a feldaraboltság. A mű 

kiindulópontja, motivációja az arab tavasz volt: 

a művész folyamatosan követte a Tahrir téren 

történteket, a megosztottságot, a hagyomá-

nyos keretek lerombolását, és az erre adott nyu-

gati reakciókat.

A frankfurti Kai Middendorff galéria6 Franziska 

Kneidl (Bochum, 1967) két darabját hozta el az 

L. K. sorozatából (2013). Kneidl színházi festő-

ként kezdett dolgozni, ezért a színpad és a  

díszletek világának hatása, közelsége érződik  

a munkáiból. Újabb munkái áttörik a tábla-

kép adta hagyományos kereteket: belépnek a 

háromdimenziós világba. Kneidl egymásra hajto-

gatott fóliákkal kosztümszerű alakokat formáz, 

amelyekre olajjal fest, majd néhány réteget visz-

szatöröl és lakkal fixálja az angyalszerű lényeket. 

Klasszikus festői technikákat használ, amelyek 

miatt művei a tizennyolcadik századi ruhákat 

idézik. Nehezen leírható, reprodukciókon keresz-

tül kevéssé megismerhető művek ezek: a fóliák 

színesen csillogó, de nem festett hullahopp kari-

kákra vannak felfuttatva-felfüggesztve, mintha 

porondra lépnének ki a barokk ruhákba öltözött 

angyalok. 

A INDA galéria7 remek válogatást hozott a 

Viennafair-re. Többek között El-Hassan Róza 

(Budapest, 1966) munkáját, akit a legismertebb 

magyar művészek között tarthatunk számon. 

Szíriai származása, társadalmi szerepvállalása, 

politikai érzékenysége meghatározza karrierjé-

nek alakulását. Az utóbbi időben mintha „felsza-

badult” volna: művészetében előtérbe kerültek 

a fából készült szobrok és a szabad asszociációs 

rajzok. Ennek a választásnak talán éppen az az 

egyik oka, hogy a világ történései (pl. épp a szí-

riai események, amelyek a művészt családi kap-

csolatai révén közvetlenül is érintik) már messze 

túlmutatnak az egyén felelősségén, hatókö-

rén, illetve azon, ami racionálisan felfogható és 

feldolgozható. El-Hassan Róza egy interjúban8 

így fogalmaz: „A szobrok olyanok, mint a térbeli 

rajzok, és rájöttem, hogy a fával ugyanúgy lehet 

a térben ’vázlatozni’, mint a papíron a ceruzá-

val. Az egyik helyen nyersen satírozom, a másik 

helyen finoman dolgozom ki, vagy durva spatu-

lával felérdesítem a felületet, ami a rajzoknak 

a szabadságát adja vissza a térben.” A kiállí-

tott mű, az Enigma (2013) egy neandervölgyi 

ősembert ábrázol szakócával. Horst Bredekamp 

bebizonyította, hogy az ember előbb faragott 

mintát a kovakőre, mint hogy megszólalt volna: 

a képiség kialakulása tehát megelőzi a nyelvét. 

Alfred Haberpointner (Salzburg, 1966) 

6  http://www.kaimiddendorff.de/
7  http://www.indagaleria.hu/
8  „El-Hassan Róza: Az állásfoglaláson túl.” Muladi Brigitta 
interjúja. http://exindex.hu/index 
php?l=hu&page=14&id=55838

El-Hassannal szemben mesteremberként viszonyul a fához. Szobrai és reliefjei 

a Chobot9 és Mario Mauroner Contemporary Art galériánál10 is láthatóak vol-

tak. Szerelmes a fába és tudatosan és kezdetektől nem dolgozik más anyaggal. 

A fagyűrűk és rétegek hajlamosak vezetni vagy akár kényszeríteni a művészt. 

Haberpointner munkamódszere ellenpontoz: kampókkal, láncfűrésszel vagy cél-

zott baltavágásokkal mesterséges anyaggá alakítja a fát. Olyan textúrát kapnak 

a szobrai a lehántott rétegek miatt, aminek ritmusára és intenzitására nem lehet 

nem odafigyelni. Haberpointner szerint mind a naturalizmus, mint az absztrak-

ció valóságos, és mindkettőnek van létjogosultsága. A mintázat az ő felfogása 

9  http://www.galerie-chobot.at
10  http://www.galerie-mam.com

Aron Demetz
Sud, 2012, citromfa, 80 × 220 × 60 cm
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Könnyű jelek kánonja
Párhuzamok szintaxisa 

• Molnár Ani Galéria, Budapest

• 2013. június 5 — szeptember 13.

A  n y e l v  t e h e r b í r á s a
A szintaxis görög kifejezés, tágabb értelemben a nyelvi jelek összekapcsolódásá-

nak szabályrendszerét, szűkebben pedig a szavak mondatokká alakulásának sza-

bályszerűségeit jelenti. A Molnár Ani Galériában rendezett, Párhuzamok szintaxisa 

elnevezésű kiállítás címe tehát amellett, hogy nyelvi szemfényvesztés — ameny-

nyiben a szintaxis komplex, de párhuzamosságot nem igénylő rendszer —, trópus-

ként önmagát fedi fel, vagy árulja el: egy dominánsan nyelvi metaforát kezd el 

vizuálisan és térben működtetni. Szörényi Beatrix, Tanja Koljonen és Szász 

György munkái látszólag teljesen különbözőek. Közös bennük azonban, hogy 

nyelvi és vizuális rendszerek találkozásait, fordíthatóságát tematizálják. A cím-

ben megjelölt kánon kifejezés szintén becsapós tehát, hiszen nem adott a művek 

legitimitására, hanem sokkal inkább a többszólamúságára utal.

Kép és szöveg bonyolult viszonyáról könyvtárnyi elméleti munka született az 

elmúlt néhány évtizedben. A művészetelméleti gondolkodás egyik meghatározó 

problémája tulajdonképpen arra épül, hogy a két jelrendszer között feltételezhe-

tő-e valamiféle hierarchikus viszony, vagy kódjaik totális különbözősége miatt 

lehetetlen az összevetésük? A médiatörténet egyik legfontosabb forduló-

pontja, a könyvnyomtatás, látszólag a nyomtatott szöveg kultúrtechnikáját 

helyezte a hierarchia csúcsára. Bár a felvilágosodás tudományos vívmányai, 

illetve a szekularizáció és a természettudományok — azon belül is az optika 

fejlődése közötti összefüggések — részben megkérdőjelezték a szöveg fel-

sőbbrendűségét, még közel két évszázadnak kellett ahhoz eltelnie, hogy a 

képnek megszűnjön a szöveghez képest tételezett, jobbára illusztratív funk-

ciója. A Gutenberg-galaxis mellett a médiatörténet kedvenc közhelye az 1970-es 

szerint nem más, mint egy nyom, amit valaki 

hóban vagy éppen a munkadarabok megmunká-

lásával hagy hátra.

Aron Demetz (Val Gardena, 1972) észak-olasz 

művész anyaghasználata és felfogása jelentő-

sen különbözik az ez eddig tárgyalt művészektől. 

Fából készült szobrát a Gazelli Art House11 hozta 

el. A munkáiban kerüli a klasszikus oppozíciót 

ember és természet között, és engedi, hogy a 

kettő elválaszthatatlanul egyesüljön. Demetz 

megtanult egy tradicionális, tizenhetedik szá-

zadi fafaragási technikát. A szobrának erős pszi-

chikai jelenléte van, vonzza a tekintetet. Ennek 

az érzésnek az egyik oka, hogy nem dolgozza el 

végsőkig az anyagot, nem formálja simára, tet-

szetősre a felületeket, s ezzel a fa sérülékenysé-

gét közvetíti. A kiállított női szobor (Sud, 2012) 

szemből kidolgozott, gyűrűk és görcsök keltik 

életre a fát és ezzel együtt az emberi alakot is. 

A szobor háta viszont roncsolt, forgácsszerű. 

Demetz visszahozza nekünk az erdőt, visszapör-

geti az időt, amikor az erdő még egy tudatos  

élő entitás, rendszer (része) lehetett. 

A fentiekkel ellentétben nem szokványos 

Vladimir Anselm (Perm, 1962) szobrának 

anyagválasztása és színe. Szénszobrát (A fiú és 

az új életforma, 2013) a 16th Line rosztovi galé-

ria12 állította ki. Az alkímia szerint a legnemesebb 

anyag az arany, és a szén a legalantasabb. A szén 

fosszilizációval jön létre, amely a szervest szer-

vetlenné alakít, s mint anyaghoz hozzátartozik 

a rétegeltség fogalma: hasonlóképpen a tudat-

alattihoz a felszín alatt, mélyen lent van. Anselm 

szerint a szenvedés, amit az ember megél, olyan 

mint a fekete szén. A művész olyan technikát 

használ, amitől a szobrok kevésbé törékenyek:  

a végső fázisban egy csillogó réteggel vonja be a 

szenet. A gyermek-forma visszautal a középkori 

német vallásos művészetére, ahol a Fiút gyakran 

ábrázolják ülő pozícióban, almát tartva a kezé-

ben. A Gyermek/Fiú ember és Isten között áll, de 

profán módon értelmezve populáris ikonná válik, 

amely naturalisztikus ábrázolása révén, a mel-

lette lévő futurisztikus lénnyel együtt, még ironi-

kus kontextusba is kerül. 

A magyar galériák többségének sikerült eladnia 

néhány műtárgyat, vagy legalább kapcsolatokat 

ápolnia és kiépítenie néhány gyűjtővel.  

Az utóbbiak számára most is szerveztek bemu-

tató túrákat, és egy előadássorozaton (twenty 

for seven) személyesen is meg is lehetett ismer-

kedni néhány híresebb gyűjtővel. Hans Knoll 

(Knoll Galéria) szerint nagyszerű látni, hogy Bécs 

ezen a téren is nemzetközivé válik, hogy ennyi 

külföldi vendég (összesen több mint húszezer 

látogató) érkezik a Viennafairre, és így a város 

egy piacvezető művészeti térnek ad otthont  

a kelet- és dél-európai régióban.

11  http://www.gazelliarthouse.com/
12  http://16thline.com/

Szász György
Ivelde, 2013, vegyes technika, 5 × 16 × 150 cm


