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In memoriam Dina Bangdel

A megújult bécsi Weltmuseumban (korábban Museum für Völkerkunde) 
különös kiállítási plakát fogadja a látogatót. Egy vörös testű, fehér arcú, 
fülig érő szájú szörnyfigura tárja szét mellkasát, szíve helyén pedig egy 
piros glóriával és harmadik szemmel is ellátott kisebb szörnyfigura türem-
kedik elő. A fehér arcról és a szélesre nyílt vörös szájról a néző azonnal 
a Batman-filmek egyik sztárjára, a pszichopata bohóc Jokerre asszociál. 
Ám hogyan magyarázható a filmekből egyáltalán nem ismerős szétnyitott 
mellkas és a belőle előbújó másik kis szörnyeteg? Csakis az indiai mito-
lógiát jól ismerők ismerhetik – a Jokerre egyébként meglepően hasonlító 
indiai majomistenség – Hanumán történetét, aki mellkasának feltépésével 
bizonyította a rajta gúnyolódóknak, hogy a nagy hős, Ráma (Visnu egyik 
legfontosabb megtestesülése) és felesége, Szítá képe a szívében lakozik. 
De miért alakul át Ráma és Szítá egy – a harmadik szemmel és glóriával 
szemlátomást megistenülő – újabb kis Jokerré? És mit keres egy népszerű 
indiai istenséggé transzformált nyugati szuperhős egy nepáli művész 
repertoárjában? Számos ilyen és ehhez hasonló kérdés összegződik az 
eddigi legnagyobb, 37 kortárs képzőművész alkotásait bemutató, első kül-
földön megrendezett nepáli kortárs művészeti kiállításon.1

Mint azt a Weltmuseum igazgatója és a kiállítás egyik kurátora, Christian 
Schicklgruber a kiállítás katalógusában kifejti, a mai nepáli művészetet 
rendkívül összetett modernitás jellemzi. Érzékletes példája szerint ebben  

1  Valójában a „hagyományos” képeket festő kortárs nepáli művészeket bemutató első 
nagyobb szabású nyugati kiállítás 2012-ben, a londoni October Galleryben nyílt meg 
Visions of the Divine címmel, a tibeti és nepáli művészettel régóta foglalkozó Robert Beer 
gyűjteményéből. Ld. http://www.octobergallery.co.uk/exhibitions/2012vod/index.shtml

a közegben egy 13–14. századi stílusban meg-
festett buddhista vagy hindú istenség jelleg-
zetes pop art ábrázolásként is megjelenhet.2 
Valójában a helyzet jóval bonyolultabb. Tény, 
hogy Nepálban a kortárs művészeti élet 
elsődleges jellemzőjeként egymás mellett 
és egymásra hatva él együtt a mindenna-
pokat még mindig meghatározó tradicioná-
lis, vallásos művészet és a hagyományoktól 
egyáltalán nem független kortárs művészeti 
szcéna. Ugyanakkor a folyamatosan másolt, 
az egyes történelmi korszakok stílusához 
köthető művek többnyire nem a nepáli val-
lási közeget, hanem a turistapiacot célozzák 
meg, és a kortárs felfogásban készült mun-
kák elsődleges terepe sem a nepáli, hanem 
a nyugati művészeti piac. Ami pedig ezt 
a szituációt még bonyolultabbá teszi, az a 
nepáli vallásososság többrétegűsége mellett 
a Nepált ért művészeti hatások sokszínű-
sége, melyekben a hagyományokra utaló és 
a hagyományoktól mentes kortárs művészet 
ugyan helyenként összeér, de esetenként 

2  Christian Schickelgruber: Nepal Art Now: East, 
West, World (Art). In Swosti Rajbhandari Kayastha, 
Christian Schickelgruber (szerk.): Nepal Art Now, 
Weltmuseum, Wien, 2019, 16.

a kortárs nyugati áramlatokhoz kapcso-
lódva zárványként elszigetelődik, eseten-
ként pedig merítve belőlük, a hagyományos 
nepáli művészeten alapuló, önálló nyelveze-
tet hoz létre. Ebben az esetben nemcsak azt 
a kérdést kell feltenni, hogy mi a „kortárs” 
művészet Nepálban, hanem azt is, hogy mit 
nevezhetünk „hagyományos” nepáli művé-
szetnek? Hogy ez megválaszolható legyen, 
röviden végig kell tekintetnünk azt a törté-
nelmi, politikai, vallási és művészeti folya-
matot is, aminek eredménye ez a kiállítás.
Nepál földrajzi helyzete – délről India 
északról pedig Tibet határolja – és népes-
ségének sokfélesége eleve meghatározza a 
rá jellemző politikai, vallási és kulturális 
kölcsönhatásokat. Amit általában nepáli 
művészetnek hívunk, az nagyrészt az Indiát 
és Tibetet összekötő útvonal mentén fekvő 
Katmandu-völgyben élő nevár népcsoport-
hoz tartozó mesterek tevékenységén ala-
pul. Bár a sokáig indiai befolyás alatt álló 
területen csak a 13. századra alakultak ki a 
Malla-dinasztia önálló királyságai, a 8–12. 
század között már a hinduizmus és a tant-
rikus buddhizmus vallási gyakorlatát kép-
viselő nevár művészek dolgoztak Tibetben. 
Stílusuk nem csak a tibeti, hanem később a 
kínai és mongol buddhista festészet és szob-
rászat hagyományait is nagyban befolyá-
solta. A Katmandu-völgyi nevár dinasztiák 
uralmának a hindú gurkhák vetettek véget, 
akik a 18. század második felében megala-
pították az egységes Nepált megteremtő 
Sáhí-dinasztiát. Terjeszkedésüknek csak 
az Indiát uraló britekkel vívott háborúban 
(1815–1816) elszenvedett vereség vetett véget, 
amely a tényleges hatalmat 1846-ban magá-
hoz ragadó Rána-klán vezetésével ugyan 
britpárti, de szigorúan izolációs politikát 
eredményezett, egészen 1950-ig. Ugyanak-
kor, mint azt a neves művészettörténész, 
a közelmúltban elhunyt Dina Bangdel 
(1963–2017) – aki eredetileg a bécsi kiállí-
tás két kurátorával, Swosti Rajbhandari 
Kayasthával és Christian Schicklgruberrel 
közösen alakította ki a kiállítás koncepció-
ját – korábban kifejtette, a nepáli modern-
izmus kialakulása még a 19. század poli-
tikai fejleményeinek következménye volt.3 
Amennyire következetesen védelmezték 
Nepál függetlenségét a Ránák az indiai 

3  Erről a folyamatról lásd Dina Bangdel: 
Contemporary Nepalese Art: Narratives of 
Modernity and Visuality. In Deepak Shimkhada 
(szerk.): Nepal: Nostalgia and Modernity, Marg 
Publications, Mumbai, 2011, 59–70.

brit uralommal, a Rádzzsal szemben, annyira elbűvölte őket a nyugati 
kultúra, s az európai mintákat követve, az angol és a francia koloniális 
ízlést honosították meg a nepáli udvarban. Az 1850-ben Európába látogató 
nepáli miniszterelnök, Jung Bahadur Rana kíséretében egy nevár művész, 
Bhaju Macha (Bhajuman) Chitrakar (?–1874) is volt,4 aki a nyugati portré-
festést is elsajátította. A nyugati technikák beépülése a nepáli művészetbe 
nem csak a szokásos műfajok (portrék, vadászatok, tájképek, csendéletek) 
reprodukálását idézte elő, hanem a fényképészet technikájának megis-
merését is. A Ránák bukása (1950) a 20. század második felében végül  
a modernizmus új korszakát eredményezte, amikor az ötvenes évek végén, a  
királyság hatalmának visszaállításakor a kormány a képzőművészet, iro-
dalom, tánc és zene fejlesztésére létrehozta a Nepáli Királyi Akadémiát és 
számos más művészeti iskolát is alapítottak. A nyugati világban ezután 
Nepál elsősorban az 1960-as évek fiatal nemzedékének célpontjaként  
(a „hippie trail” egyik legfontosabb állomásaként) vált ismertté. Ettől fogva 
alakult ki a buddhista és hindú régiségek, valamint a róluk készített, leg-
különbözőbb minőségű másolatok elsősorban a nevár és a tamang népcso-
porthoz tartozó kézműveseket foglalkoztató ipara. 1964-ben a New York-i 

4  Bhajuman hagyományos festményeiről lásd Gautama Vajracharya: The Cosmic Goddess 
Bhavani. In Prahlad Bubbar (szerk.): La Lumiere de la Lune et du Soleil: The Arts of South Asia 
and Beyond 1500–1935. London, 2016, 78–80.*  Ld. https://www.weltmuseumwien.at/en/exhibitions/nepal-art-now/
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Részlet a Ne nevettess meg című sorozatából, 2012, akril, vászo

© Sangeeta Thapa, Fotó: Kailash K Shrestha
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Asia House Galleryben pedig megnyílt a hagyományos nepáli művészetet 
bemutató első kiállítás, melynek anyagát a legjelentősebb nyugati múze-
umi és magángyűjteményekből, valamint nepáli és indiai gyűjtemények 
anyagából is válogatták, rendezője a húszas években Indiában letelepedett 
osztrák művészettörténész, Stella Kramrisch volt.5

Bár a fenti előzmények nem kaptak benne szerepet, a bécsi kiállítás egy 
nagy ívű visszatekintéssel, a hatvanas években bekövetkezett nyitással 
indul. Ennek kulcsfigurája a kiállítás tervét már előzetesen is kidolgozó 
Dina Bangdel édesapja, a festőművész, író és művészettörténész Lain 
Singh Bangdel (1919–2002), aki 1962-ben Kathmanduban megnyíló első 
kiállításával alapozta meg a kortárs művészeti életet Nepálban. Bangdel 
először Calcuttában, utána az ötvenes évek elején Párizsban – ahol nem-
csak Picassoval és Braque-kal, hanem az indonéz művésszel, Affandivel 
és az indiai modernistákkal (Raza, Souza, Padamsee) is találkozott – majd 
Londonban is tanult. Hazatérése után festett absztrakt kompozíciói ugyan 
a nyugati trendekhez illeszkedtek, mégis a maga nepáli önazonosságát 
kívánta velük kifejezni. 1972-ben a Nepáli Királyi Akadémia vezetőjévé 
nevezték ki, a nyolcvanas évektől fogva pedig folyamatosan publikálta  
a régi nepáli művészetet feldolgozó könyveit is.6

A Bangdel utáni nemzedék legjelentősebb tagja, az indiai Mumbaiban 
(Bombay) élő nevári Laxman Shrestra (1939) egy mind színeiben, 
mind pedig technikájában sajátos, absztrakt művészetet alakított ki. 
Expresszív, monokromatikus kompozíciói variációk a tájképekre; a rea-
lisztikus ábrázolás és az absztrakció között egyensúlyozó, a nyolcvanas 

5  Stella Kramrisch: The Art of Nepal. Asia Society, New York, 1964.
6  Early Sculptures of Nepal (1982), Nepal, zweitausendfünfhundert Jahre nepalesische Kunst (1985), 

Stolen Images of Nepal (1989), Inventory of Stone Sculptures of the Kathmandu Valley (1991).

ábrázoló festménye mintha az istenség 
tűzben izzó, belső lényegét jelenítené meg. 
Egészen másként, mint az absztrakt szob-
rásznak és festőnek mondható, részben 
Norvégiában élő Pramila Giri ugyancsak 
Bhairavának szentelt két szobra, melyek 
együtt láthatók a kiállításon a régi nevári 
művész-család leszármazottja, Rabindra 
Shakya (1974) egyik, tradicionális nepáli 
Bhairava maszkot ábrázoló domborításá-
val. S ez a szituáció lényegében a kiállítás 
fordulópontját vagy inkább forgópontját 
jeleníti meg; itt érnek össze és válnak el 
egymástól a mindmáig hagyományos, 
vallásos műtárgyakat alkotó művészek 
munkái a kortárs képzőművészek ábrázo-
lásaitól, melyek egyrészt külön, egymástól 
is független vizuális világot alkotnak, más-
részt pedig folyamatosan Nepál és a térség 
hagyományosan hindú és buddhista művé-
szetére hivatkoznak. Arra a Nepálban több 
mint ezer éve művelt, csodálatra méltó 
kézművességre, melynek hagyományai az 
utóbbi évtizedekben is izgalmas változá-
sokon mentek keresztül. Bár az ikonográ-
fiailag meghatározott, kötött szimbolikájú 
formákat a nepáli művészek évszázadokon 
át másolták újra és újra, munkáikon több 
szempontból – már csak a felhasznált anya-
gok (festék, vászon) tekintetében is – észlel-
hetők voltak a változások. Az ezredforduló 
előtti időszakban azonban számos nepáli 
művész nem csak színeiben és formáiban 
kezdte el megújítani az ábrázolt istensége-
ket, hanem a figurák hangsúlyozott, a nyu-
gati művészetből átvett térbeliségével egy 
egészen új ábrázolási típust hoztak létre. 
Ezt a kortárs művészeti irányzatok bemu-
tatásával párhuzamos folyamatként jeleníti 
meg a kiállítás.
Az „újítások” jellegét leginkább egy híres 
nepáli művész-dinasztia munkáin keresz-
tül lehet a legjobban érzékeltetni. A vallásos 
művészetet a Tibetet is megjárt, de a tibeti 
thangkafestés gyakorlatát (többek között 
az ikonometriát) soha nem tanult művész, 
Anandamuni Shakya (1903–1944) tevé-
kenysége formálta át először. Az istenségek 
ábrázolását mind színeiben, mind stílusá-
ban megújító, a realisztikus megjelenítéssel 
ötvöző képei roppant népszerűek voltak 
lhaszai arisztokrácia körében is. Nem csak 
az alakokat „élethűvé” tevő háromdimen-
ziós ábrázolás nyugati technikáját alkal-
mazta, hanem szépiaszínű festményein 
a korai, zselatinos ezüst előhívópapírra 
készült, fekete-fehér fényképek hatását is 

években festett egyik műve éppenséggel a 
Himálajára utal.7 A kilencvenes évektől az 
ezredfordulóig vezető időszakot pedig egy 
meglehetősen irritáló művész, Manuj Babu 
Mishra (1936–2018) festményei jelenítik 
meg, aki bizarr, pszichologizáló önarcké-
peivel fejezte ki a benne lejátszódó, helyen-
ként gyermekien groteszk folyamatokat.  
A botránytól sem visszariadó képei között 
szerepel a rakétára támaszkodó földgömb 
mellett meditáló Siva, de ilyenek a nyugati 
művészeti kánont játékosan átíró Mona 
Lisa-sorozatának darabjai is; egyikükön a 
nepáli ékszerekkel felruházott Mona Lisa 
mellett, magát állati jegyekkel (hosszú fülek, 
kosszarvak) felruházva fejezte ki felesége 
iránti érzéseit, áttételesen demonstrálva a 
nepáli társadalomban háttérbe szoruló sze-
mélyes érzelmeket is.8

A kiállítás következő egysége már a köz-
elmúltat, az ezredforduló utáni nepáli 
művészetnek azt a periódusát mutatja be, 
melynek gyökerei még a múlt századba 
nyúlnak. 1971-ben alakult meg Nepál első 
„avantgardista” csoportja, a SKIB (a tagok 
nevének kezdőbetűiből), amely központi 
szerepet játszott a nepáli modern művészet 
kialakításában. A csoport tagjai a nyugati 
művészet hatása alatt álló bombayi Sir JJ 
School of Artban (a névadó egy 19. szá-
zadban élt, jótékonyságáról híres párszi 
kereskedő, Jamsetjee Jeejeebhoy) tanultak, 
s Nepálba való visszatérésük után 1978-ig 
állítottak ki együtt. Bár a kortárs művészet 
általános eszköztárát használták, mégis 
mindegyikükre sajátos stílus jellemző. 
Közülük két művész munkái láthatók a 
bécsi kiállításon. A lovakat nagy előszere-
tettel festő Shashi Bikram Shah (1940) 
szürrealisztikus festményeiben és grafiká-
iban a világ eseményeit a hindú mitológia 
apokaliptikus jeleneteiként fogalmazza 
újra. A korábbi munkáiban Picassora és 
M. F. Husainre, majd expresszivitásában 
inkább de Koonigre emlékeztető Kiran 
Manandhar (1947) euforikus képeiben 
pedig ugyancsak szerepet kap a mitoló-
gia átélésének ábrázolása. Siva haragvó 
megjelenési formáját, a nepáli vallásosság-
ban fontos szerepet játszó Bhairava fejet9 

7  Swosti Rajbhandari Kayastha: Untitled II. Kayastha, 
Schickelgruber, 2019, 83.

8  Swosti Rajbhandari Kayastha: Mona Lisa and 
Manuj Babu. Kayastha, Schickelgruber, 2019, 104.

9  Bhairava eredetileg az ég istensége volt, lásd erről 
Gautama Vajracharya: Nepalese Seasons: Rain and 
Ritual. Rubin Museum of Art, New York, 2016, 
145–147.

megjelenítette. Sajnálatosan csak fotón fennmaradt egyik festményén 
(melyen Boticelli Vénuszának kagylóján állva ábrázolta az egyik legnép-
szerűbb bódhiszattvát, Padmapáni Lókésvarát!) a kompozíció és a forma 
élesen ellentmond a szigorú ikonometrikus elveket követő hagyományos 
módszereknek. A kiállításon is szereplő fia, a nagy állami megbízásokat 
kapott Siddhimuni Shakya (1932–2001) és unokája, a korábban apjával 
együtt dolgozó Surendra Man Shakya (1967) folytatta a családban 
kialakult hagyományokat.10 Elsajátították a „fekete-fehér” technikát, 
és folytatták az új – nevári, tibeti, kínai és nyugatias elemeket ötvöző –  
stílust, melyet jellegzetes elemekkel díszítettek. Stilisztikai újításaik 
magukban foglalják a fotórealizmust, a természetellenes fény-árnyék hatá-
sokat, valamint az olaj- és akrilfestékek használatát, kifinomult ecsetke-
zelésük, a figurák eleganciája és környezetük aprólékos kidolgozottsága 
pedig a nepáli tekercsképek, a paubhák mai stílusának jellemzőjévé vált. 
Ugyancsak a mai „hagyományos” nepáli művészet kiválósága Udaya 
Charan Shrestha (1964), akinek alkotásait Anandamuni és Siddhimuni 
Shakya művei inspirálták. A hindú és buddhista istenségeket különböző 
stilisztikai, ikonográfiai és technikai újításokkal ábrázoló festményei 
szinte „megelevenítik” a különböző mitologikus jeleneteket. Mintegy 
ennek a folyamatnak a betetőzése Samunda Man Singh Shrestha 

10  Lásd róluk Robert Beer: Contemporary Newar Art of the Kathmandu Valley: Influences 
and Innovations. Kayastha, Schickelgruber, 2019, 52–54.

Laxman Shrestra
Cím nélkül I., 1980-as évek, olaj, vászon
© Siddhartha SJB / Nilima Rana, Fotó: Kailash K Shrestha

Manuj Babu Mishra
Mona Lisa és Manuj Babu, 2006, olaj, vászon, 2006

© Prithivi Bahadur Pande, Photo: Kailash K Shrestha
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(1980), egy hindú nevári családból származó festőművész munkássága. 
Festészetének karakterét a kiállításon jól tükrözi Hétszemű Tárá című alko-
tása, mely a kép háttérében egy hagyományosan megfestett, kétdimenziós 
falképen ábrázolja az istennőt, aki – szinte életre kelve – az előtérben már-
már bántóan realista módon megformálva jelenik meg. Leghíresebb fest-
ménye a buddhák erejét megtestesítő haragvó istenséget, Vadzsrapánit 
majdhogy nem „akcióban” mutatja be. Ez a kép szinte összefoglalja azt az 
utat, amit a nepáli művészek egy része bejárt: felcseréli a hagyományo-
san ábrázolt istenségek arányait meghatározó, pontosan megszerkesztett 
ikonometriai méretrendszert az antropomorf arányokra; a kétdimenziós 
ábrázolást a háromdimenziósra; nem utolsósorban pedig a paubhák és 
thangkák festéséhez használt ásványi alapú festékeket az olajfestékre, 
amely lehetővé teszi, hogy jobban el lehessen érni azt a hiperrealisztikus 
stílust, amelyet a dinamikus mozgás ábrázolásával egészít ki.11 Mintha 
a hinduizmus és a buddhizmus istenei és istennői a festők ecsetje révén 
animált folyamatos mozgásban lennének... Mindemellett nemcsak az 
olyan globálissá vált művészeti irányzatoknak van rájuk jelentős hatása, 
mint a pop art és az olyan – a távol-keleti országokban is kikerülhetetlen 
– műfajoknak, mint a comics, hanem az olyan technikáknak, mint a 3D-s 
animáció és a CGI. Bár innen nézve mindez némileg meghökkentő, Indi-
ában már jóval korábban lezajlott ez a folyamat, melynek révén a nyugati 
hatásra megfestett mitológiai jelenetek mindmáig meghatározzák a köz-
ízlést,12 s amelynek eredménye többek között a mindennapi élet vizuali-
tását szinte teljes egészében átható vallási giccs. Éppen ezért sajnálatos, 
hogy a kiállításon egyáltalán nem lettek bemutatva a – mintegy a fen-
tiek ellentéteként, de kifejezetten turistapiacra készült – „eredeti” „tibeti 
buddhista” kegytárgyak. Az átlagos nyugati és keleti (japán, kínai) turista 
számára ugyanis a „tibeti” a buddhista művészet megfelelője Nepálban, 

11  A fent elemzett művészekről és művészeti folyamatról lásd Dina Bangdel: Packaging the 
Naked Buddhas: Authenticity, Innovation, and Cultural Imaginings in the Tourist Art of 
Nepal. Ateliers d’anthropologie, 43/2016, 4–15.

12  Indiában a 19. század második felében alakította ki Rádzsá Ravi Varmá (1848–1906) a mito-
lógia érzéki ábrázolásának rendkívül népszerűvé vált stílusát, amit aztán számtalan olaj-
nyomaton, majd fotólitográfián is terjesztettek. Ld. Erwin Neumayer, Christine 
Schelberger: Istenek a nyomdagépből. In Válóczi Róbert (szerk.): ISTEN / NŐ. A Dévi-kultusz 
és a hagyományos női szerepek Indiában. Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 
2018, 149–151.

és a számukra eladott tárgyakat is tibeti 
szerzetesek munkáiként értékesítik,13 füg-
getlenül attól, hogy készítőik egyáltalán 
nem a Nepálban nagy számban élő tibeti 
menekültek köréből kerülnek ki, hanem 
a nepáliak közül. Ennek a folyamatnak 
következményeképpen, a piac megnöveke-
dett igényei miatt, a művészeti tevékenység 
nem korlátozódik többé a hagyományosan 
művészettel foglalkozó kasztok, a nevárok 
közül a csitrakárok vagy a sákják munkás-
ságára, hanem más nevár kasztcsoportok, 
illetve az ugyancsak buddhista tamang nép-
csoportból származó mesteremberek telje-
sen átformálták a műtárgyak termelését.14  
A gyári festékekkel és új öntési módszerek-
kel nagy tömegben előállított képek és szob-
rok többsége sokszor egyáltalán nem követi 
az ikonográfiai és ikonometriai szabályokat, 
és a tradicionális művészetben nem létező 
stílusokat és műtípusokat hozott létre. 
Viszont éppen ezért kap a kiállításon külön 
jelentőséget a nevári Lok Chitrakarnak 
(1961) a gazdagság istennőjét, Vaszudhárát 
ábrázoló festménye, aki a nevári, tibeti és 
kínai stíluselemeket egyesítő, talán túlságo-
san is díszes, de a hagyományokhoz ragasz-
kodó stílusához még mindig a nehezen 
beszerezhető ásványi festékeket használja.
A bécsi kiállításon bemutatkozó legfiatalabb 
generációt olyan nepáli művészek csoportja 

13  Yael Bentor: Tibetan Tourist Thangkas in the 
Kathmandu Valley. Annnals of Tourism Research, 
1993, vol. 20, 118.

14  Lásd erről Bangdel, 2016, 16–20.

alkotja, akik kifejezésmódjukban már közvetlenül kapcsolódnak a kortárs 
művészet globális trendjeihez; bár elfogulatlanul használják a nyugati 
művészet teljes eszköztárát, de származásuk és a térség társadalmi, poli-
tikai és kulturális problémái határozzák meg műveik karakterét. Nekik 
nyilvánvalóan egészen másfajta közelmúlttal kell szembenézniük, mint 
elődeiknek. 1996-ban a maoisták által kirobbantott polgárháborúval, 
2001-ben a királyi család nagy részének lemészárlásával, 2007-ben pedig 
a királyság megszűnésének tényével, majd az instabil kormányokkal; s 
nem utolsósorban a 2015-ös földrengések utóhatásával, melyek a nagy 
emberáldozat mellett a nepáli épített örökség jó részét is romba döntötték.  
De szembe kell nézniük a hagyományos környezet és a vallási hagyomá-
nyok pusztulásával, a nepáli munkaerő migrációjával, sőt, a nők társa-
dalmi helyzetének változásával is. És persze most már a saját bőrükön kell 
érzékelniük a globális problémákat.
A festészeten kívül installációval, performansszal és videózással is foglal-
kozó, Pokharából származó Sunil Sigdel (1978) alkotásainak többsége a 
politikusok szatirikus portréit ábrázolja nagy előszeretettel. A Béke tulajdo-
nosok II. (2018) című nagyméretű triptichonján Donald Trump, Vlagyimir 
Putyin és Kim Dzsongun arcképei láthatók, mégpedig úgy, hogy a békés 
istenségekre jellemző vonásokkal és attribútumokkal (kéztartás, szemek, 
fülbevalók) felruházott három Nagy Vezető arcába rejtve a haragvó isten-
ségekre jellemző maszkok és arcvonások (vicsorgó fogak) rajzolódnak ki, 
nem is beszélve a rajtuk mászkáló legyekről.
Manish Harijan (1985) ironikus munkáiban – melyekért már egy hindú 
szervezettől halálos fenyegetésben is volt része – a keleti és a nyugati 
populáris mítoszokat rendeli egymás mellé. Egyik kiállított képén Ingres 
Nagy odaliszkja (mely egyébként éppen az orientalizmus ürügyén tette 
közszemlére a mezítelen női test szépségét) segítségével a Sixtus-kápolna 
mennyezetéről az ember teremtését bemutató falképet imitálja (csak 

éppen itt Ádám helyett a nőt teremti meg 
az Úr Bhairava maszkjában...). A félelmetes 
hindú istennő, Káli ismertetőjegyeivel (kék 
testszín, kinyújtott nyelv) felruházott hölgy 
többek között még a New York-i Szabadság-
szobor fejdíszével is fel van ékesítve... Nem 
véletlenül kérdez rá a művész a képet bemu-
tató kis esszéjében: „Olyan szimbólumokkal 
feltöltve, melyek a globális jelentőségű kor-
társ társadalmi kérdéseket kérdőjelezik meg, 
ez egy fő kérdést vet fel: van-e helyi identitá-
sunk ebben a globális világban?”15 Hasonló 
elfogulatlansággal nyúl hozzá Andy Warhol 
híres Marilyn Monroe portréjához, amit a 
Káli harmadik szemével és kinyújtott nyel-
vével formál át, ekképp egyesítve a modern 
Nyugatot és az ősi Keletet jelképező isten-
nőket.
Hit Man Gurung (1986) figurális fest-
ményeinek többsége a családjukat és 
országukat elhagyó nepáli munkásokkal 
foglalkozik, a polgárháború után kiala-
kult migrációval, amelynek következtében  
megváltozott a városok és falvak szerke-
zete is. A művész Nepál egész területén 
végzett kutatásokat, videókon keresztül 

15  Manish Harijan: The Kali-Odalisque. Kayastha, 
Schickelgruber, 2019, 136.

Sunil Sigdel
Béke tulajdonosok II., 2018, akril, vászon © Yogeshwar Amatya, Fotó: Sunil Sigdel

Manish Harijan
A Káli-Odaliszk, 2015, akril, vászon

© Prithivi Bahadur Pande, Fotó: Kailash K Shrestha
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dokumentálta a családok tapasztalatait, és fényképeket, tárgyakat gyűj-
tött, beleértve az útleveleket és személyi igazolványokat is. Festményei 
azokra az érzelmi hatásokra és társadalmi-gazdasági változásokra világí-
tanak rá, amelyeket a tömeges migráció okozott.
A nepáli születésű, de Pakisztánban élő Koshal Hamal (1988) legtöbb 
kiállított műve ikonikus szobrokról (Szabadságszobor, Viktória királynő, 
Gándhí, a Willendorfi Vénusz) készült kisméretű, bearanyozott keretű fest-
ményeket ábrázol, melyeken a képeket körülvevő üres tér sokkal nagyobb 
hangsúlyt kap, mint a kép maga. A kiállításon mégis két másik, egymás-
sal összefüggő munkája kap nagyobb jelentőséget. Az Éhező Sziddhártha 
(2010) című műve első pillantásra egyszerűen a pakisztáni Lahore Muse-
umban található világhírű műalkotásról, a meditációba merült, csontig 
soványodott Buddhát ábrázoló gandhárai szoborról (2–3. század) készült 
rajz. Ám ha közelebbről megnézzük a Barbara Kruger híres szlogenje  

(‟I shop therefore I am”) által ihletett művet, 
kiderül, hogy az aszkéta testét devizaszám-
lák építik fel. A kép előtt álló Malála vagyok 
című aranyozott szobra (2017–2019) pedig 
ugyancsak az éhező Buddha alakjában a 
legfiatalabb Nobel-békedíjast, a nők iskoláz-
tatásáért küzdő – és ezért majdnem megölt 

– pakisztáni aktivistát, Malala Yousafzait 
ábrázolja, utalva ezzel arra is, hogy saját 
szülőhelyén (Mugu, Észak-Nyugat Nepál) 
a családok még mindig csak a fiúgyerekek 
oktatásának tulajdonítanak fontosságot.16

A kiállításon nőművészként is megkülön-
böztetett helyet kapott a politikai aktivista, 
festő- és performance művész Ashmina 
Ranjit Testben lenni (2016) című vörös 
(ennek a színnek mind a nők számára, 
mind a vallási gyakorlatban és a politi-
kában különösen sokrétű jelentése van 
Nepálban) textil installációja. A testet, 
mint a nemiséget és a személyes érzéke-
lést hordozó vázát szimbolizáló, szárikból 
készült nagyméretű alakzat ugyancsak a 
hagyományos gondolkodásmódra épül. 
A virágszirom-alakú alapból – mely a női 
energia mandalájaként az univerzumot 
jeleníti meg – felemelkedő váza a puber-
táskor szépségét, erejét és törékenységét 
ábrázolja, arra ösztönözve a nézőket, hogy 

„feltárják álmaikat és vágyaikat, és kifejez-
zék politikai vonatkozásaikat.”17 
A nemzetközileg jegyzett, katmandui 
születésű, de San Franciscóban élő 
Ang Tserin Sherpa (1968) – akit még 
thangkafestő édesapja tanított a hagyo-
mányos tibeti művészetre – kétségkívül 
a bécsi kiállítás legnagyobb sztárja. Fest-
ményei alapvetően a tibeti diaszpóra 
tapasztalatainak kérdéseivel foglalkoznak.  
Az általa ábrázolt démonok szerinte erede-
tileg olyan helyi szellemek voltak, melyek 
az emberek környezetükhöz kötődő önazo-
nosságát szimbolizálták, s most identitá-
suktól – és ikonometriai arányaiktól, azaz 
tartásuktól is – megfosztva, emberi testben 
vergődnek egy kiürült univerzumban.18 
Kétségen kívül a Weltmuseum kiállításá-
nak fő darabja A bölcsesség és együttérzés 
54 nézete (2013) című munkája, mely első 
látásra egy eltorzult figurát több, külön-
álló részletben bemutató installáció. A mű 
valójában az egyik legfontosabb buddhista 

16  Koshal Hamal: Fasting Siddhartha. Kayastha, 
Schickelgruber, 2019, 180.

17  Ashmina Ranjit: Being in a Body. Kayastha, 
Schickelgruber, 2019, 184.

18  Ang Tserin Sherpa: Shambhala, Fly High. Kayastha, 
Schickelgruber, 2019, 135.

meditációs istenség, az együttérzést megjelenítő Csakraszamvara és a 
bölcsességet megjelenítő női párja egységét ábrázolná, a művész azon-
ban részekre vágva, különböző nézőpontokból, esetenként a részleteket 
felnagyítva jelenítette meg az istenséget, s az azonos méretű darabokat 
úgy állította ki, mintha egy összerakhatatlan puzzle darabjai lenné-
nek. A műnek azonban nemcsak az ad aktualitást, hogy a buddhista 
tanítások összegzését megtestesítő istenséget számos (a darabok száma 
feltehetően a buddhisták számára szent 108-as számra utal) különálló, 
látszólag értelmezhetetlen részletben jeleníti meg. 1991-ben mutatták 
be New Yorkban a Tibet művészetét összegző, Bölcsesség és együttérzés 
című, máig alapvetőnek számító kiállítást, s katalógusának címlapja 
éppen a Tserin Sherpa által újraértelmezett istenséget ábrázolta.19 
Ebben az értelemben a nepáli művész dekonstrukciója nem csak a tibeti 
buddhizmus tanításait, hanem a róla alkotott nyugati képet is darabja-
ira szétesve mutatja be.
Mindezek után mihez kezdjünk a kiállítás plakátján látható clown-
demiurgosz szörnyű mosolyával? „Sorozatom a társadalomnak és a tév-
hitben élő lények bohóchoz hasonló hamis mosolyának tart tükröt.” – írja 
némileg enigmatikusan a kiállítás katalógusában ANIL SHAHI,20 akinek 
Ne nevetess meg című (2012), kilenc olajfestményből álló sorozata „ikonikus” 

19 Marylin M. Rhie, and Robert A.F. Thurman: Wisdom and Compassion. The Sacred Art of 
Tibet, Asian Art Museum of San Francisco and Tibet House, New York, in association wit 
Harry N Abrams Inc., New York, 1991

20  Anil Shahi: Don’t Make Me Laugh. Kayastha, Schickelgruber, 2019, 140.

nyugati képmásokon (mint Cassius Clay) és 
hindú mitológiai narratívákon alapulnak. 
Ezek az „elveszett lények történetei”, állítja 
a művész, majd így folytatja: „A lények arra 
kényszerültek, hogy maguk csinálta bohó-
cok legyenek, s ezt egy folyamatos show-
ban kötelesek eljátszani, nem számit, hogy 
mennyibe kerül. Azokat a lényeket ábrá-
zoltam, akik az érzelmek hamis és tettetett 
színjátékában tanultak meghajolni, akik 
jól begyakorolt nevetésükkel hahotáznak, 
miközben a sötétség ösvényét választják, 
amire mások kényszerítették őket.”21 Nehéz 
ehhez bármit is hozzáfűzni. Csak annyi 
bizonyos, hogy ezek a mélyen elkeseredett 
megállapítások már nem Nepálról, még 
csak nem is a hagyományos vagy a kor-
társ művészetről szólnak, hanem a globális 
világról, ahol összekeveredtek a szerepek és 
az értékrendek, és senki nem találja – még 
az istenek sem! – a helyét.

21  Anil Shahi: Don’t Make Me Laugh. Kayastha, 
Schickelgruber, 2019, 140.
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