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Perneczky Géza helye és szerepe teljesen egyedülálló a magyarországi 
neoavantgárdban, de megkockáztatható, hogy még a kelet-közép-európai  
régió hasonló tendenciáit tekintve is. Perneczky személye fogalom és 
legenda: egyesek számára a kompromisszummentes kritikaírás szinoni-
mája, mások a teoretikus megalapozottságú, mégis szépirodalmi igény-
nyel megírt képzőművészeti nagyesszé műfajának legjobb képviselőjeként,  
a művészettörténet-írás élő klasszikusaként tekintenek rá, megint mások 
érdeklődésének szinte polihisztorokhoz fogható sokrétűsége miatt csodál-
ják, újra csak mások pedig az 1960-as és 1970-es évek kelet-közép-európai 
konceptuális művészetének, illetve a mail-artnak nemzetközi szinten jegy-
zett alakjaként ismerik, akinek művei éppúgy megtalálhatók a New York-i 
MoMA-ban1 és a Metropolitan Museumban,2 mint a párizsi Centre Pom-
pidouban3 és a minneapolisi Walker Art Centerben. Az állítások külön-
külön is érvényesek, mégis együtt igazak: Perneczky kritikái, könyvter-
jedelmű nagyesszéi és képzőművészeti alkotásai egyaránt inspirálták a 
következő generációkat, és ami még fontosabb, a különféle műfajokban 
alkotott művei kölcsönösen értelmezik és árnyalják egymást, ha úgy tet-
szik, egymás komplementerei, amelyek együtt adják ki a nagy képet.
Perneczky Géza az 1960-as években a magyarországi képzőművészeti szín-
tér minden kétséget kizáróan legfontosabb műkritikusa volt, aki jelentős 
napi- és hetilapok (elsősorban a Magyar Nemzet és az Élet és Irodalom) 
hasábjain elsőként reflektált a magyar művészet avantgárd szellemiségű 
áramlataira. Perneczky kritikáit összeolvasva árnyalt kép bontakozik ki 
a korszak magyar művészetéről, amelyet áthat az első kézből értesülés 

1 https://www.moma.org/artists/69549
2 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/823982
3 https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-4cdedd8fb933ba72b

03498266ca477f9&param.idSource=FR_P-4cdedd8fb933ba72b03498266ca477f9

frissessége és Perneczky stílusának szinte 
művészi léptékben mérhető igényessége. 
Mindennek Perneczky konceptuális fordu-
latát tekintve is döntő jelentősége van. 1969-
ben meglátogatta a When Attitudes Become 
Form című kiállítás krefeldi állomását.4  
A Harald Szeemann által rendezett, ere-
detileg a berni Kunsthalléban bemutatott 
korszakos tárlat mérföldkőként jelezte a 
művészeti világ és a művészetfogalom gyö-
keres átalakulását, amire Lucy Lippard 
a műalkotás elanyagtalanodásaként5 utalt 
híres könyvcímében: a gondolat és a kon-
cepció műalkotásként való felmutatása 
nemcsak nyugaton, hanem a keleti blokk-
ban is egyre meghatározóbbá vált. Részben 
a berni kiállítás hatására, ám lokális előz-
ményekre is támaszkodva: a fluxus, a kon-
ceptuális művészet, a body art, a land art, a 
projekt művészet és megannyi társjelenség 
sajátságos, helyi társadalmi-politikai üze-
netekkel telített variánsait adva. A műtárgy 
elanyagtalanítása a keleti blokkban első-
sorban nem intézménykritikai gesztust 

4  Live in Your Head—When Attitudes Become Form, 
Kunsthalle Bern, 1969. március 22. – április 27. 
Későbbi állomások: Museum Haus Lange, Krefeld, 
1969. május 10. – június 15.; Institute of 
Contemporary Art, London, 1969. szeptember 28. – 
október 27.

5  Lucy R. Lippard: Six Years: The Dematerialization of 
the Art Object from 1966 to 1972, University of 
California Press, Berkeley – Los Angeles, 1997

jelentett, hanem az anyagi kötöttségektől és a kontrolltól való meg- és fel-
szabadulást, ami sajátos következményekkel is járt: a borítékba zárható, és 
ekként postai úton is elküldhető műalkotások lehetővé tették a gondolatok 
világméretű szabad áramlását, és mindez nemcsak a politikai-geográfiai 
értelemben vett határokat oldotta fel, hanem a művészet és az elmélet, 
az alkotás és a reflexió közötti határvonalakat is. Maga a reflexió vált az 
alkotás egy lehetséges formájává, és ekként világszerte elhalványultak a 
kritikus és a művész közötti választóvonalak.
Perneczky – eredetileg festőként és szobrászként tevékeny kortársaival 
szemben – nem a képzőművészet (vagyis az anyagszerű önkifejezés), 
hanem a kritika és a művészetelmélet (elvont) területéről érkezett a kon-
ceptuális művészi gyakorlatokhoz: mintegy eljutott a művészet kritikájától 
a kritika művészetéig. 1969-től már nemcsak kritikusként, hanem művész-
ként is reflektált a művészetfogalom gyökeres változására a vasfüggöny 
mindkét oldalán. Két értelemben is át kellett, hogy lépjen ekkoriban bizo-
nyos határokat: először a kritika és a művészet közötti választóvonalat, 
majd pedig a vasfüggönyt magát is. 1970-ben – amikor saját visszaemlé-
kezése szerint – mintegy „elfogyott körülötte a levegő”, emigrációba kény-
szerült, a szó legszorosabb értelmében „disszidenssé” vált, és Kölnben kel-
lett újragondolnia művészi és kritikusi gyakorlatát, illetve újra felépítenie 
önmagát.6 Ezek nélkül a körülmények nélkül nem értelmezhető Perneczky 
Géza művészi életművének talán legtermékenyebb – de mindenképp 

6  Perneczky emigrálásának történetéről és konceptuális művészeti tevékenységéről részlete-
sen ír az alábbi tanulmányában: Géza Perneczky: In the Underground Between East and 
West, in: Promote, Tolerate, Ban. Art and Culture in Cold War Hungary, Cristina Cuevas-Wolf 
and Isotta Poggi eds., The Getty Research Institute, Los Angeles, 2018, 95-110.; 

„Disszidálásának” történetéről még részletesebben ír az alábbi visszaemlékezésében: 
Perneczky Géza: Egy disszidálás története I-II., litera.hu, elérhető: első rész: https://litera.
hu/irodalom/publicisztika/perneczky-geza-egy-disszidalas-tortenete.html; második rész: 
https://litera.hu/irodalom/publicisztika/perneczky-geza-egy-disszidalas-tortenete-ii.html 
(utolsó elérés: 2019. augusztus.25.)

nemzetközi szinten legismertebb – alkotói 
periódusa, amely az 1960-as évek végétől az 
1970-es évek közepéig-végéig ível, és a kon-
ceptuális művészet, majd a mail-art tenden-
ciáihoz sorolható. 
Perneczky – az egész régió egyik legszé-
lesebb látókörű fiatal műkritikusaként –  
pályája kezdetétől fogva a művészet fogal-
mának értelmezésével foglalkozott: kon-
ceptuális fordulata után alkotott művei 
ennyiben műkritikusi életművét folytatják 
és egészítik ki, mindemellett beilleszthetők 
a régió művészetének konceptuális törekvé-
sei közé. Perneczky munkásságában a teó-
ria és a művészet, a reflexió és a produkció 
folyamatos dialektikus egymásra hatása 
figyelhető meg: kritikusként és teoretikus-
ként reflektál saját művészi tevékenysé-
gére, művészi tevékenysége által árnyalja 
kritikusi álláspontját. Talán erre vonatko-
zik művészi életművének emblematikus 
sorozatcíme: Concepts like Commentaries, 
vagyis a koncepciók olyanok, mint a kom-
mentárok, és persze a koncepciók szeretik, 
mintegy vonzzák, indukálják a kommen-
tárokat. Perneczky 2014-ben könyvter-
jedelmű esszét írt a konceptuális művé-
szet nemzetközi tendenciáiról, különös 
figyelmet fordítva a magyarországi és a 

*  Az esszé a Perneczky Géza Tükrök című kiállításán – Capa Központ, Budapest 2019. októ-
ber 17. – december 8., kurátor: Patrick Urwyler – elhangzott megnyitóbeszéd szerkesztett 
változata. (Az írás kibővített verziója olvasható lesz a kiállítást kísérő kiadványban.)
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kelet-közép-európai jelenségekre. A kötet címe különösen beszédes: 
Gulliver Pszeudóniában. Ezzel a szókapcsolattal és képzettársítással utal 
Perneczky a konceptuális művészet kelet-európai kalandjára,7 illetve 
arra, hogy a neoavantgárd művészei miképp reflektáltak egy „puha dik-
tatúraként” és a „legvidámabb barakként” emlegetett társadalom abszur-
ditására, amelyben egybemosódik a valóság az illúzióval, az igazság  
a hazugsággal.
Kölni emigrációja után, 1970 végétől az identitáskeresés mint program 
meghatározta a gyökeresen új közegbe kerülő Perneczky mindennapjait. 
Talán erre utal a művész saját tükörképét játékosan-ironikusan analizáló, 
szó szerint önreflektív Tükör (1972) sorozat, vagy a Yes-No Strategy (1971) 
és a Yes-No Concept (1971) című dialektikus fénykép-sorozat is, amelye-
ken a „yes” és „no” feliratú jelzőtáblák az útkeresés eszközeiként jelennek 
meg. Egyszerre tűnnek logikai-filozófiai feladványoknak és személyes 
dilemmák képi megfogalmazásának. Az identitás keresése persze nem-
csak a művész személyes identitására vonatkozik, hanem a művészet 
változó identitására is. Erre utalnak Perneczky legfontosabb, emblema-
tikus fotósorozatai, a Concepts like Commentary (1971) és az Art Bubbles 
(1972). Az előbbin a művészet szó gyakran jelenik meg egy pingpong-
labdára (illetve egy ahhoz hasonlító esztergályozott fagolyóra) felírva, 
négyzethálós koordinátarendszer előtt (rokon módon Július Koller 
pingponglabdás konceptjeihez). A labdát különféle helyzetekben látjuk: 
mielőtt egy kéz elpöckölné a helyéről, amikor önmagát megkettőzi egy 
tükörben, vagy éppen „naplementeként” tükröződik egy folyadékkal teli 
tálban. A golyó máskor madárfészekben rejtőzködik, illetve keltetőlámpa 

7  Perneczky Géza: Gulliver Pszeudóniában. Mit gondoljunk a konceptuális művészetről? 
Visszatekintés, források, jegyzetek. (Kézirat gyanánt), Soft Geometry (magánkiadás),  
Köln, 2014

fényében fürdőzik tojások között, megint 
máskor a művészet szó egy pitypang termé-
sének közepén, vagy gombák felületén buk-
kan fel. A különféle alakokat önmagára öltő 
művészet bolygóhoz hasonlatos golyóbis-
ként, kiszámíthatatlanul pattogó játékszer-
ként mozog különféle térfelek, területek és 
fogalmi keretek között, ismétlődik, terjesz-
kedik, mutálódik, gombaként szaporodik, 
tojásként reprodukálja önmagát. Perneczky 
lényegében ugyanarra kérdez, mint korábbi 
írásaiban kritikusként: mi a művészet ma, 
egy képlékeny, folyamatosan változó elmé-
leti és politikai közegben? Megszűnik-e vagy 
újratermelődik, milyen formát ölt és miként 
értelmeződik át?Ezen kérdések legköltőibb 
és legszebb képi megfogalmazását az Art 
Bubbles sorozat adja, amelynek képi ötlete a 
Concepts like Commentary pingponglabda-
motívumainak az inverzeként is leírható. 
Perneczky ezúttal nem pingponglabdákat 
helyez különleges téri helyzetekbe, hanem 
illékony szappanbuborékokat fúj a leve-
gőbe, amelyekben az „art” szó tükröző-
dik. „Fesd rá az ablakra a művészet szót. 
Fújj szappanbuborékokat a szobába. Majd 
látni fogod a szappanbuborékokon tükrö-
ződő művészet szót, mielőtt azok eltűnnek” 

Perneczky Géza
Tükrök, 2019, Capa Központ, Budapest (részlet a kiállításból) © Capa Center 
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– olvasható a műhöz kapcsolódó utasítás. A szappanbuborékokban  
megsokszorozódó, olykor fejre is álló „művészet” felirat megannyi művé-
szettörténeti utalással telített: a szappanbuborékok ezúttal is törékeny 
bolygókh hasonlatosak, ám sajátos vanitas-motívumokként is értelmezhe-
tőek. A fényképek a buborékok megsemmisülése előtti utolsó pillanatokat 
rögzítik, azokat a momentumokat, amikor alig választható el a kiteljesedés 
a megszűnéstől. A művészet egy imaginárius közöttben létezik, tükörkép-
ként íródik a buborékra és az ablaküvegre (a táblakép ismert metaforájára). 
Az értelmezőnek óhatatlanul művészettörténeti referenciák széles skálája 
ötlik az eszébe Jan Van Eycktől Leon Battista Albertiig, ám a műveken 
megjelenő cselekvés valójában mégsem más, mint végtelen egyszerűségű 
és gyermeki tisztaságú játék.
A művészet és a művészi alkotás Perneczky fotóművein mint kísérle-
tező játék, Friedrich Schillert parafrazeálva, mint a „képzelőerő szabad 
játéka” jelenik meg. Mindemellett a távoli ablak közelhozott tükörképe 
előhívja az elvágyódás melankolikus érzetét, miközben a buborékok töré-
kenysége és súlyos tartalommal megtöltött üressége a művészet végére 
vonatkozó kételyekre és dilemmákra is reflektál. A „művészetbubo-
rékok” Perneczky művészi életművének talán legfontosabb darabjai, 
amelyek napjainkban éppúgy újabb és újabb jelentésrétegekkel gazda-
godnak, mint a hidegháború éveiben. Évtizedekkel később, 2006-ban 
a teoretikus Perneczky publikálta művészettörténészi életművének 
egyik legfajsúlyosabb darabját, a Művészet az ezredfordulón. Tanulmá-
nyok a művészet végéről és a művészettörténet újrakezdéséről című könyvet.8  

8  Perneczky Géza: Művészet az ezredfordulón. Tanulmányok a művészet végéről s a művészettör-
ténet újrakezdéséről, Palatinus, Budapest, 2006

Az esszékötetben számot vetett a művészet-
tudományok kortárs dilemmáival, a művé-
szet és a történelem végének kérdésével, egy 
Hegeltől Arthur C. Dantóig és Hans 
Beltingig ívelő gondolati utat bejárva. Mint-
egy műkritikusként is kibontotta mindazt, 
ami az 1972-es Art Bubbles finoman tükrö-
ződő, meg-megcsillanó felületeibe belesűrű-
södött.
A szappanbuborék efemer, hajszálvékony, 
egyszerre megfogható és megfoghatatlan 
felületén mintegy feloldódnak a kint és a 
bent, a művészet és a nem-művészet, a ref-
lexió és a produkció határai és ennyiben a 
buborékok tükörfelülete nemcsak a művé-
szet változó létmódjának, hanem Perneczky 
alkotói és kritikusi gyakorlatának, illetve a 
két terület dialektikus egymásra vonatkozásá-
nak a metaforájaként is leírható: konceptként, 
amely kommentár, és kommentárként, amely 
koncept. Olyasvalamiként, amit kizárólag a 
művészet kritikusa és a kritika művésze fogal-
mazhat meg egy olyan pillanatban, amikor a 
művész és a művészet válaszút előtt áll.

A szöveg írásakor a szerző Kállai-ösztöndíjban  
részesült.

„Aki nem érti a dalt, 
Érteni fogja a vihart

ámde:

Dalra fakadhat-e majd úgy a szabadság, 
ahogy róla dalolni tudtak az elnyomottak.”

(Mindenki ír majd verseket, Branko Miljković, 1956, részlet)

Elfogadott, mondhatnánk megkövesedett állítása a művészettörténeti 
diszciplínának, hogy a kelet- és közép-európai, a volt Varsói Szerző-
dés, illetve többé-kevésbé a valamikori Szovjetunió politikai, gazdasági, 
katonai és nem utolsósorban kulturális befolyása alatt álló országokban 

– különböző okok miatt és különböző időpontban, de – nagyjából a 20. szá-
zad hatvanas éveinek második felétől egy második enyhülési hullám (az első 
Sztálin halála, tehát 1953 után következett be) bontakozik ki a kulturális 
politika terén, amihez a nyugati művészeti tendenciák – egyre inkább 
fokozódó mértékben – ismét fontos igazodási pontként szolgálnak. Meg-
születnek a modernitás meghaladását hirdető művészeti gyakorlatok, ame-
lyek közül jelen tanulmány egy szűk, térben és időben behatárolt jelen-
ségre, a volt Jugoszláviában, Vajdaságban kialakuló new art avantgarde 
avagy neoavantgárd szcénára és annak egyik markáns szerveződésére, 
a szabadkai Bosch+Bosch Csoportra fókuszál. A történelmi emléke-
zet, avagy élmény és megtapasztalás szempontjából jelen különvélemény 

épít a kiállításban található műtárgyakra 
és artefaktumokra, illetve azon személyes 
tapasztalatra – szájhagyományokra és emlé-
kekre –, amelyeket a szerző ifjúként a szo-
cialista Jugoszláviában megélt. Pontosan 
ezen vektorok metszéspontjaiban kristályo-
sodik ki az a történelmi emlékezet, amely-
nek megközelítésére teszek most kísérletet. 
Eszköziesítve, s egyúttal alapvető emberi 
jogként1 is kezelve ezt az emlékezetet. 
Az emlékezet fontossága különösen felér-
tékelődik a politikai változások, forduló-
pontok korszakaiban. Ugyanakkor számos 
kérdés merül(het) fel egy olyan retrospek-
tív jellegű kiállítás kapcsán, mint amilyen 
a Ludwig Múzeum-beli is, hiszen kiemelt 
főhőseinek egy része még jelenleg is aktív 
a művészet terén, megőrizve a maga szá-
mára azt a jogot, hogy a múlt, jelen, de 
akár a jövő szövevényes, és egyre nehezeb-
ben kibontható folyamatainak közegében 

1  Jay Winter: Remembrance as a Human Right 
[Emlékezet, mint emberi jog ] In Aleida Assmann 
and Linda Shortt (eds): Memory and Political Change, 
Palgrave Macmillan Memory Studies, 2012, 7-11.

V O J N I T S - P U R C S Á R  V Í T Ó

Jugoszláv szocialista  
arrière-garde (különvélemény)

A Bosch+Bosch Csoport és  
a vajdasági neovantgárd 
mozgalom 
L u d w i g  M ú z e u m  –  Ko r t á r s  M ű vé s z e t i  M ú z e u m ,  B u d a p e s t

2 0 1 9.  s z e p t e m b e r  1 3  –  n ove m b e r  1 7. *

*  https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/boschbosch-csoport-es-vajdasagi-neoavantgard-
mozgalom
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