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2Stilinović, Jiří Kovanda és Petr Štembera azon minimalista gesztu-
sainak, utcai akcióinak és performanszainak a fotódokumentációi is 
láthatóak voltak itt, amelyeket azután a Lidl-élelmiszerboltban tánco-
sok által aktiválva nézhettünk újra.14 A művészettörténeti jelentőségű 
művek (performanszok, akciók, sőt festmények és szobrok) újrajátszása 
a kortárs művészet bevett gyakorlata, fő mozgatórugója a művészet-
történet egy korszakának feldolgozása, jelen szempontú megközelítése 
és kritikai értelmezése. A kortárs művészet „performatív-fordulatának” 
és a re-enectment műfajának kiemelkedő képviselője Manuel Pelmus, 
aki Alexandra Pirici-vel közösen 2013-ban, az 55. Velencei Biennálé 
Román Pavilonjában a biennálé történetének legfontosabb munkáit 
játszatta újra.15 Az egykori Generali-ban egyébként Pelmus korábbi 
performanszait is játszották, így például az egyik legismertebb produk-
ciót, a The Gate of the Kiss-t (2008) is, mely Brâncuși Csók kapuja című 

14  Tomislav Gotovac Kezek (1964), Julius Koller Horizontális Ember (U.F.O), Dél-Bohémiai 
Mimézis (1981) című akciójának, vagy Mladen Stilinović Láb – Kenyér Kapcsolat (1977) című 
fotómunkájának performatív színrevitele a művek ismeretében jól dekódolható, emellett 
voltak kevésbe, vagy nehezen értelmezhető performanszok is. 

15  An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale. Romanian Pavilion at the 55th 
International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, Velence, 2013. június 1 – november 24., 
ld. http://ro.tranzit.org/en/project/0/2013-06-01/
an-immaterial-retrospective-of-the-venice-biennale

A zágrábi Avantgárd Művészeti Kutató Intézet alias Marinko Sudac Gyűj-
temény1 ezen az őszön két kiállítást is szervezett Budapesten: a vajdasági 
Bosch+Bosch Csoport (1969–1976) munkásságáról a Ludwig Múzeum-
ban, a horvátországi Gorgonáról (1959/1961–1966/1968) pedig a Kassák 
Múzeumban. A Ludwig Múzeum termeiben a mintegy 500 munkát fel-
vonultató hatalmas kiállítást a Kassák két kis terében rendezett tárlat 
ellenpontozza. 
A szemünk láttára összeomló Jugoszlávia egykor a legvidámabb barakkból 
nézve is szexi volt: függetlennek, fejlettnek, nyitottnak érzékeltük, ahol az 
összetartó nemzetek nemcsak egymás iránt, de kifelé is nyitottak voltak 

– híd volt az az ország Kelet és Nyugat között. A Sztálinnal való szakítás 
után (1948) valóban tudott gazdaságilag is fejlődni szemben a Szovjetunió 
kizsigerelt félgyarmataival; és a szocialista realizmus sem volt kötelező 
gyakorlat. Jugoszlávia szocialista volt ugyan, de barakkon kívüli, el nem 
kötelezett ország. Az ezredvégi háborúk után már könnyű (be)látni, hogy  

1  Marinko Sudac 2004-től gyűjti a kelet-európai régió avantgárd művészeti produkcióját 
elsősorban a volt jugoszláviai művészek munkáit: Museum of Avant-Garde + Institute for 
the research of the Avant-Garde + Collection (of Sudac), ld. http://www.avantgarde-
museum.com/en/museum/

a soknemzetiségű államot Josip Tito autok-
ratikus kormányzása tartotta (részben) 
össze. Mindazonáltal ezt megelőzően nem-
csak az ország, de következésképp az ott 
folyó avantgárd is szexi volt.
Azt a kérdést, hogy miként (neo)avantgárd 
ez a művészet, Hornyik Sándor2 tette fel a 
Sudac-gyűjtemény a mostanit megelőző, 
2017-es Ludwig Múzeum-beli bemutatá-
sakor.3 E két (három) kiállításon szereplő 

2  Hornyik Sándor Szocialista avantgárd? El nem 
kötelezett művészet. Exindex, 2017. június 23., ld. 
http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=1035 
(utolsó hozzáférés: 2019. november 17.)

3  El nem kötelezett művészet. Marinko Sudac gyűjtemé-
nye, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 
Budapest, 2017. március június 25., ld. https://www.
ludwigmuseum.hu/kiallitas/el-nem-kotelezett-
muveszet-marinko-sudac-gyujtemenye. 23.  
A jelenlegi páros-kiállítás másik szereplőjének, a 
Kassák Múzeumnak is van a Sudac-gyűjteménnyel 
kapcsolatos „közös múltja”: Az avantgárd magángyűj-
teményekben II.  
A kölcsönös hatások körei. A MA és a Zenit a zágrábi 
Marinko Sudac gyűjteményből. Kassák Múzeum, 
Budapest, 2012. január 28 - április 22., ld. http://www.
kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=9&d
ate=2018-08

köztéri szobrának a queer-szempontú kisa-
játítása.16 
Szintén a terepasztalra került a kiállítás 
egyik legmeghatóbb, a kurátor személyes 
érintettségéről (és érzékenységéről) tanús-
kodó műve, a 92 éves korában elhunyt 
román Geta Brătescu Bal-Blanc-nak dedi-
kált, nem sokkal a halála előtt készült szén-
rajza (Pour Monsieur Pierre, 2018).
A nappali és a dolgozószoba berendezése 
nagyon finom érzékkel történt: az itt kiállí-
tott alkotások nem válnak puszta dekoráci-
óvá, a bútorok inkább installációs elemek-
ként, a művek díszleteként hatottak. Az itt 
kiállított munkák a privát és a nyilvános 
viszonyát boncolgatták, a személyes, intim 
témák politikai dimenzióira mutattak rá 
(Anna Daučíková: Garden Party, 1988; 
Sanja Iveković: Double Life, 1975–1976).
A Ceaușescu Romániájából Párizsba emig-
rált André Cadere, a művészet intézmény-
rendszere elleni lázadásként, csíkosra festett 
farudait a vállán hordozta és az utcán állí-
totta ki. Jellegzetes konceptuális szobrait 
azóta múzeumok leltározták be, egy ilyen 
Barre de bois rond (1974) a Wittgenstein-Ház 
nappalijában, a sorokba támasztva kapott 
újra „intézményen kívüli” elhelyezést. 

Több szempontból sem egy klasszikus gyűj-
teményi kiállítás jött létre, annál is inkább, 
mert a kölcsönzők között számos magánga-
léria, művész-archívum, valamint a TBA2117 
és a Generali Foundation is szerepel.  
A kánonképzés, és a művészek kano- 
nizációja szempontjából sokatmondó Ceija 
Stojka (1933–2003) roma származású, 
Ausztriában élt művésznő Die Wahrheit 
című (1994) festményének18 beemelése, 
mely egyik gyűjteményben sem szerepel. 
Pierre Bal-Blanc a kiállításrendezés és 
műtárgybemutatás bevált módszereinek 
megkérdőjelezésével, az okos helyszínvá-
lasztásokkal és a performativitás beemelé-
sével újabb interpretációs szempontokkal 
gazdagította a Kontakt gyűjteményt. A kri-
tikát és az önreflexiót sem nélkülöző, mind-
össze egyhetes projekt tanulságai remél-
hetőleg beépülnek a gyűjtemény további 
működésébe és hatással lesznek az akvizí-
ciós stratégiára is.

16  https://www.youtube.com/watch?v=uH_vBQOAuks, 
https://www.youtube.com/watch?v=NRK6bQ5-9iA, 
https://www.youtube.com/watch?v=NRK6bQ5-9iA 
(utolsó hozzáférés: 2019. november 20.)

17  https://www.tba21.org/
18  Művei a koncentrációs táborok élményét, az átélt 

traumát dolgozzák fel.

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

**  http://www.kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=617
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művészek, illetve csoportok semmiképpen sem aktivista, forradalmi 
avantgárdot képviseltek: nem a társadalom, hanem a művészet megvál-
toztatása izgatta őket, s ugyanakkor ennek sem a formai oldala, hanem 
sokkal inkább az attitűdje, helye és hatása került a fókuszukba. Bár ha 
meggondoljuk: a műalkotás és a művészi szerepek radikális átalakítása  
– a mű luxustárgy helyett például gondolatok elanyagtalanodott doku-
mentációjaként, a művész pedig művészetipari termelő helyett ezek 

készítőjeként – persze elsősorban a művésze-
tet változtatja meg, de – folytatva egy avant-
gárd gondolatmenetet – a pillangóhatással 
számolva, akár meg is rengetheti az egész 
felépítményt és társadalmat. 
A Ludwig Múzeum kiállítására belépő láto-
gatót a bevezető szöveg mellett egy falmé-
retű időszalag (1968–1977) és egy sematikus 
térkép fogadja. Az áttekintésekből már meg-
tudható, hogy a Bosch+Bosch csoport 1969-
ben a szabadkai Triglav presszóban ala-
kult meg4: Slavko Matković (1948–1994), 
Szalma László (1949–2005) és Szombathy 
Bálint (1950) mellett, Magyar Zoltán 
(1951), Basch Edit (1951), Krekovity Ist-
ván (1949), Slobodan Tomanović (1947) 
is az alapítók közé tartozott, de utóbbiak, 
mivel a csoportot hamar elhagyták, nem 
szerepelnek a kiállításon. Kerekes László 
(1954–2011) 1971-ben, Csernik Attila 
(1941) és Ladik Katalin (1942) 1973-ban, 
Ante Vukov (1955–2012) pedig 1975-ben 
csatlakozott a csoporthoz, mely végül 1976-
ban oszlott fel. 
A térképen a régió városainak avantgárd 
szerveződései, illetve a számukra fontos 
központok is szerepelnek Párizstól Belgrá-
dig (Kranj, Šempas, Ljubljana, Ruma, Zág-
ráb, Újvidék, Pécs, Budapest, Szabadka)5 
– 3 korszakban: 1915–1946, 1946–1968, 1968–
1989, színkóddal. Mindezt kiegészíti Nenad 
Milošević interjú-filmje (A második vonal. 
2015, 108’), amely – mintegy bevezetésként 
– előértelmezi a kiállítást. Összességében 
tehát nemcsak a tagok kiállítási és egyéb, 
szerteágazó művészi tevékenységéről, de a 
helyi avantgárd „beágyazottságáról”, kap-
csolatairól is informálódhatunk.
Az első és legnagyobb terem – kihasználva 
a white cube mind a hat oldalát – össze-
foglalja a csoport tevékenységét. Az oldal-
falakon és a mennyezeten a művészek jel-
lemző alkotásaiból szerepel válogatás: így 
például Szalma néhány képe a Homage to 
Dada-sorozatból (1972), Szombathy Lenin 
Budapesten-akció-fotó-sorozata (1972), a 
mennyezetre vetítve Matković felhő-képei, 
középen pedig tárlókban, sűrűn egymás 
mellett, dokumentumok sorakoznak: kata-
lógusok, meghívók, levelek. Körben, a többi 

4  A Bosch+Bosch név, a fiatalok szürrealisztikus irá-
nyultságát jelző németalföldi festő és a kortárs civili-
záció egyik technikai csúcsát jelképező vállalat neve 

„összevonása” a bejárandó (és be is járt) ívre utal. 
5  Kérdés, hogy Budapesten miért nem szerepel leg-

alább még az Indigó, az Iparterv vagy például a 
Rózsa presszó? És Párizs – ha már van, miért a 
Lakók Galériájával?

teremben – külön-külön –, kis „egyéni kiállí-
tások” füzéreként csoportosították az egyes 
alkotók munkáit. Végül a „külső körön” a 
Kapcsolódó művészek, a Bosch+Bosch Csoport 
utóélete és a Vajdasági neoavantgárd című 
szekciók következnek. 
Ez a klasszikus rendezés úgy teszi követhe-
tővé a csoport tagjainak (a csoporthoz így 
vagy úgy köthető) munkásságát, hogy köz-
ben az egyéniségek, a személyes jellemzők 
is megragadhatókká válnak. A vajdasági 
(avantgárd) kontextusban történő elhelye-
zés ugyanakkor segíti a történeti megértést, 
ahogy az időbeli kontextualizálás is okos 
magyarázatként szolgál. Elsikkad azonban 
a csoport közös tevékenysége, nem derül ki, 
hogy a csoport miként volt csoport, mi volt 
az (a művészi kérdés, tevékenység, prob-
léma), ami a Bosch+Bosch Csoportot leg-
inkább érdekelte – és itt nem feltétlenül és 
nem csak az egyszerre, közösen létrehozott 
művekre kell gondolni. Nem tudjuk meg, mi 
a csoport értelme, ha a kiállítás az individu-
alizmus jegyében a művész-zseni történe-
tét írja tovább. (Vajon véletlen, hogy Ladik 
Katalinnak jutott ezúttal a legkisebb szoba?) 
Sajnos épp ez az egyéniségkultusz vezet oda 

– miközben mégsem egyéni kiállításokról 
van szó, s így nem is ismerhető meg egy-egy 
művész teljes életműve (s ez természetesen 

nem is lehetett cél) –, hogy szétdarabolódtak olyan (nem mindenkinél 
egyformán, de mégis meglevő) közös törekvések, mint a tájban való tevé-
kenykedés, a betű, szöveg és szemiotikai megszállottságok, a vizualitás 
konceptuális megközelítése. 
A vajdasági csoport jellemzésére a neoavantgárd a legjobb megközelítés, 
mert mindegyik tagja többféle avantgárd irányzathoz tartozó művészetet 
művelt, együttesen pedig szinte teljesen lefedték az új avantgárd összes 
„tendenciáját”. Szakítottak a hagyományos művészi formákkal és műfa-
jokkal (ami alatt Jugoszláviában a későmodernista festészet és szobrászat 
értendő). Többségük munkájában a konceptualizmus tűnik dominánsnak 
a konceptuális művészeti kérdésfelvetésekkel együtt, de jelen van a dada-
ista és fluxus-gondolkodás is: sok munka egyszerre visel magán koncep-
tuális, fluxusra jellemző és neodadaista vonásokat is. Az alkotók termé-
szetesen többféle irányba húztak; az uralkodó konceptuális jellegen túl: 
Csernik a betűk megszállottja volt,6 Ladik a(z irodalmi) szöveg mellett, a 
hangé és zenéé; és majdnem mindegyikük új médiumokkal is dolgozott.

Land és Ar t
A Bosch+Bosch-tagok tájjal kapcsolatos vagy természeti környezetben 
végzett tevékenysége noha rokonságot mutat a land arttal, mégis aligha 
nevezhető annak: erősebb konceptuális hangsúlyaik meghatározóbbak. 
Ráadásul sok természettel foglalkozó munkájuk egyáltalán nem is szusza-
kolható e kategóriába. Monumentális és végső soron agresszív átalakítá-
sok helyett – a Pécsi Műhelyhez hasonlóan – szelíd beavatkozásokkal éltek: 
időleges jeleket helyeztek el a tájban, amely számukra gyakran inkább 
alkalom volt arra, hogy megfigyeléseket tegyenek, vagy hogy konceptuális 

6  Ld. A nyomda és az irodalmár feleségem jelentették az inspirációt. Árva Judit interjúja 
Csernik Attilával. 2019. október 8., https://artportal.hu/
magazin/a-nyomda-es-az-irodalmar-felesegem-jelentettek-az-inspiraciot-csernik-attila-
kepzomuvesz/ (utolsó hozzáférés: 2019. november 17.)

Szalma László
Balra: Nyomok épített környezetben, 1971; Beavatkozások az emberi környezetben, 1972

A Bosch+Bosch Csoport és a vajdasági neovantgárd mozgalom 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2019 (részlet a kiállításból)
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alkotás és happening terepéül szolgáljon. 
Ezek a tevékenységek túlmutatnak mind az 
aktivizmuson, mid a formalizmuson. Erő-
szakmentesek, de a téma mégis az ember 
problémás kapcsolata a természettel, a 
szép és szabad cselekvések pedig mégiscsak 
abban a környezetben folytak, amelyben az 
alkotóik éltek (és mi is élünk). Akár könnye-
dek, figyelmesek, humorosak-szellemesek, 
elkötelezettek vagy ironikusan-játékosak, a 
fotódokumentációk mindenképp környezet-
tudatos nézőpontról vallanak. Mint Slavko 
Matković A Ludasi-tó projektje (1971, 6 fény-
kép) vagy Ante Vukov7 A szél énekei (1973) 
című ötdarabos, fekete-fehér fotósorozata, 
amelyen fák ágain fennakadt nejlonzacskók 
ülnek – lógnak. A legelkötelezettebb talán 
a palicsi tóval foglalkozó Kerekes László. 
Egyrészt számos fotóakciója révén (Vizuá-
lis beavatkozás szabad térben, 1972; Vizuá-
lis beavatkozások a szabad térbe, a Palicsi tó 
kiszáradt medre, 1972), másrészt A palicsi tó 
kiszárításának első évfordulója (1972) cím-
mel tervezett happening-felhívásával, mely 
abszurd ugyan, de épp e szellemességgel 
lehet figyelmet fókuszálni a környezetszeny-
nyezési veszélyekre: 
„A tó kiszáradt medre 4,2 km2 területen fek-
szik. Elképzelhető, hogy a felület állóhelyet 
biztosíthat 8 400 000 ember számára, ezért / 
Meghívom / a lakosságot, hogy minél töme-
gesebben vegyen részt 1972.nov.19-én meg-
rendezendő happeningemen, amelyen az 
említett feltevést igazolom. / Kerekes László 
/ Bosch + Bosch csoport”.
Szalma László Nyomok épített környezetben 
(1971) című, két munkájának 3-3 fotóján 
kétféle „nyom” feszül egymásnak: egyfelől 
a szemét (sínek közt, város peremén, tó/csá/
ban úszó – a vészjósló 666-os számot viselő 
flakonnal), másfelől művészi nyomhagyás 
(vasúti töltésen egy nagy textilszalag kiterí-
tése) három fázisban. Ugyancsak szelídek 
a Beavatkozások az emberi környezetben 
(1972)8 című akciói (a fotókon számokkal 
megjelölt fák láthatók). Slavko Matković  
A Ludasi- víztömege és ½ liter joghurt fúziója 
(1971, 3 fénykép) című akciófotója kama-
szosan vagy inkább dadaista módon vic-
ces: a fizikai folyamatok demonstrálásával 
önironikusan tekint a környezetre. Noha 

7  Őt akár Koronczi Endre elődjének is tekinthetjük, 
aki a szálló nejlonszatyrok átlelkesítésének és 
átlelkesülésének mai szakértője: http://www.
koronczi.hu/ploubuterpark/index.html (utolsó hoz-
záférés: 2019. november 17.)

8  Kürti Emese (szerk.): Bosch+Bosch. acb 
ResearchLab, Budapest, 2016. 79.

Csernik Attilának nem ez fő profilja, még neki is van egy Beavatkozás-
sorozata a kiállításon: egy fekete-fehér fotópáron látható, amint egy erdő-
ben két fa között kifeszített nagy fehér papírlap mögött áll: félig-meddig 
kitakarva saját magát imitálja, és imitálja Leonardo vitruviusi figuráját. 
Szombathy Bálint hatos sorozatának (Fluxus, 1973) felvételei a FLUXUS 
szó szikladarabokra írt betűit dokumentálják egyenként; egymás mellé 
rakva pedig kirajzolnak egy tájat és kiírnak egy szót.
A Bosch+Bosch egyes kültéri intervenciói, bár a tájat érintik, mégis 
közömbösek iránta: a mű immanens (konceptuális) tartalma fontosabb 
a számukra. Szalma László Homage to Dada akciója (1972) során egy sötét 
textilt, melyre nagy fehér betűkkel írták a DADA szót, „szerepeltet” külön-
böző külső helyszíneken, eltérő szituációkban: sínek közé fektetve, vasúti 
szerelvény (dada-vonat) elejére lógatva, fa törzsére védőn, földre szőnyeg-
ként helyezve, vagy a művész fekvő testét furán betakarva. A fotóakció 
elsősorban – szó szerint – a dada iránti elköteleződést jelenti ki, ugyan-
akkor a fotók egy temetési szertartás képeire is emlékeztetnek, miközben 
inkább az akcionizmusban, fluxusban és konceptualizmusban továbbélő 
dada ideáját testesítik meg. Amikor Ante Vukov méteres A, R és T betű-
iből – utcákon és parkokban – akciók keretében állítja össze az ART szót, 
olyan téri helyzeteket állít elő, amelyekben leginkább a művészi expanzió 
vágya és játékos gondolkodásmódja vezérelheti. Ahogy ez utóbbi játssza 
a fő szerepet akkor is, amikor füvön fekve testével írja ki egyszer az A, 
másszor az R, harmadszor a T-betűt, hogy mindannyiszor teljessé tegye 
az ART szót. 

Konceptualizmus mint húzóágazat
Dúskálhatunk a klasszikus, szövegalapú konceptuális alkotásokban:  
Kerekes László Konceptuális munka című kettős képén (1973) két fehér, ket-
téhajtott, majd újra szétterített papírlap fekete-fehér fotója, majd mellette 
ugyanez a téma (kollázs) reprodukálva látható. Konceptuális alkotásának 
(1973, vegyes technika, kollázs) Sol LeWitt-i szisztematikus rajzocskáin 4 
darab, négy kisebb négyzetre osztott négyzet egyszerű logikai séma alap-
ján besatírozva, alatta szöveg: „TÉR(ben) / (túl).” Ante Vukov öt letraszet–
palimpszesztből álló szellemes munkája: A hiányzó betűkkel láthatatlan 
műveket hoztam létre (1973–1976), vagy Cím nélküli (1975) lapjai: tíz fehér 
A4-es papír tetején írógéppel írt fejléc-címek (00.01.-től 09.10.-ig) alatt egy-
egy szám egymás alatt annyi sorban, ahányat jelöl. Az érzékelésre ala-
pozva hozta létre ugyancsak tautologikus Látható láthatatlan (1975) című 
képét: fekete lapon piros betűkkel áll: „látható” és feketékkel: „láthatat-
lan”. Slavko Matković ezzel szemben viszont eltéríti az érzékelést: Koncept 
(1974) című lapján négy kis színes pötty látható, alattuk felirat: „fehér kör”, 
(ez narancspiros), „zöld kör” (ez piros) „sárga kör” (ez zöld) „kék kör” (ez 
sötétszürke). Kerekes László – másutt – nagy lapon kis felületre nyomtatta: 

„MINDENNEK VAN /SZEMIOTIKAI /ÉRTÉKE.” Egy kép részeként: hat 
kis fehér felületen négy szó, illetve szókapcsolat sorrendjét – az értelmes 
lexémák megtartásának határáig logikai következetességgel – játszotta 
végig úgy, hogy e következetesség végül paródiába fordul:
1. relation from idea to idea
2. relation from idea to language
3. relation from language to idea
4. relation from relation to relation 
5. relation from from to from
6. relation from from to to
A művészi identitást erősítő önreferenciális munka Slavko Matković 
Koncept című számozott lapjainak (1-9) sorozata: az átlóban áthúzott 
négyzetek egyike alatt ez áll: „I am artist Slavko Matković”. Mintha ezt 
a gondolatot folytatná Ante Vukov feliratos lapja: „Alkotok és létezem”.

Csernik Attila Koncept címmel (kollázs, 
1971) tizenkét happening utasításait közli: 
pl. „Helyezze lába fejét egy fekete lapra, 
figyelje meg mozgás közben és nyugalmi 
állapotban”; vagy „Amíg nézi ezt a felü-
letet...”. Az igen komoly Kerekes-munkák 
között akad vicces is: egy nagyméretű rajz 
óvodás, gyerekfirka stílusban mutatja, 
milyen is „Egy elrabolt diplomata biztonsá-
gos szállítása”. Slavko Matković írógéppel 
írt 815 darab nullája egy géppapír közepén 
négyszöggé tömörül, de ő, Tót Endrével 
szemben, aki „örül, ha 0-kat gépelhet”, ezt 
Dehumanizációnak nevezi (1977), míg 
kb. ugyanennyi karakterből álló ABC-jét 
Antonello da Messina, Botticelli Sandro és 
Canaletto tiszteletére állítja össze. Kiselejte-
zett számítógépes anyag vizuális feldolgozása 
(1972, vegyes technika, papír-kollázs) című 
munkája és Vízesés című objektje (1970) 
ugyanakkor neodadaista alkotások. Párhu-
zamos ötletek: Kosuth – Cavellini (1973–1977) 
című fekete-fehér konceptuális képszövege 
pedig akár a statementjének is tekint-
hető ennek a konceptuális művészettől a 
neodadáig és a fluxusig ívelő pályájának. 
Tizenhárom fotó dokumentálja, amint 
Szombathy Bálint Budapest utcáin egy 

– akkor mindenki által jól ismert – Lenin-
portrét9 hordozott transzparensén. 1972-ben 
Budapesten nem volt épp kockázatmentes 
egyedül, ilyen módon egy Lenin képpel 
sétálni: még ha a hatóság értette is az iró-
niát (ha akarta, értette), akkor is kellő érvek-
kel tudott szolgálni amellett, hogy az miért 
nem helyes viselkedés. E rendszerkritikáért 
Szombathyt jugoszláv állampolgárként – jó 
esetben – kiutasíthatták volna az országból. 
Az avantgárd akció szellemessége mégis 
címével együtt – Lenin Budapesten – igazán 
hatásos, hiszen egy napilap igazi nagy ese-
ményt bejelentő szalagcímeként idézi meg, 
az akkor már csaknem 50 éve halott nagy 
vezetőt. Azt nem tudjuk, hogy életében 
járt-e Lenin Budapesten, de az biztos, hogy 
álmában sem jutott volna eszébe ez a paro-
disztikus forma. Szombathy másik fotóakci-
ójának – Bauhaus (1972) – 8 db fekete-fehér 
felvétele sem kevésbé humoros és kritikus, 
amint különböző lepukkant helyekhez tár-
sítja BAUHAUS feliratos tábláját.
A Footballogram (1970) egy szabásrajzon 
megjelenő további, sűrű vonalháló: egy  

9  A Szovjetunió (1922-1991) első vezetője és a SZU 
szatellit-államaiban is kötelező kultusz személye, a 
szovjet típusú diktatúra emblematikus figurája.

futballabda röppályájának vetületi ábrája. „A Honvéd-ETO labdarugó- 
mérkőzés II. félidejének vizuális élménye” feliratú munkájának mára 
ugyan megizmosodtak kulturális felhangjai, de egykori játékos humora 
sem veszett el.
A Nontextualité, szövegintervenciói (1971-72, 11 db), miközben egy állha-
tatos figyelemmel végzett koncepción alapuló rajzi munka lenyomatai, 
egyúttal – viccesen – a konceptualizmust a valósággal dekonstruáló tevé-
kenység dokumentumai is, mely a konceptualizmus komoly, konstruktív 
szellemét célozza. A szövegintervenciók nem mások, mint nyomtatott szö-
vegeken az o és ö betűk közepének kitöltése és egyenes vonalakkal, bizo-
nyos szisztémák szerinti összekötése. A Szabad Szó 1969 júliusi címlapja-
inak esetében („Irány a Hold!”, „Félúton az Apollo-11.”, „Mind közelebb a 
Holdhoz” – szalagcímekkel) erős a vágy, hogy a világ nagy eseményeire 
való művészi reflexiókként értelmezzük a szövegek preparációját, holott 
lehet, hogy csupán egyszerű véletlenről van szó.
Az ötágú csillag mint alkotó és romboló tevékenység eredménye, illetve 
kiindulópontja jelenik meg Csernik Attila négy fotót tartalmazó tablóján. 
A politikai áthallás noha nyilvánvaló, de nem egyértelmű, akárcsak Slavko 
Matković Így jelenik meg a világ (1974, vegyes technika) című kép-párján, 
amelyeken egy-egy ötágú csillag három fázisban történő eróziója látható, 
mint ahogy Szombathy Jugoszlávia dekonstrukciója (1974) című munkáján 
sem, ahol puszta játékként van előadva a hibás nyomatok – amelyek azon-
ban jugoszláv zászlók – felhasználása. 

Költészet
A vizuális költészet számos változatával, (még akár ironikus) értelmezé-
sével is lehetett a kiállításon találkozni. Kerekes esetében például kép-
alkotásként Vegyes technika – vizuális költészet (1972, fotó, kollázs, 7 db), 
míg Matković-nál betű-vetésként (Vizuális költészet térben. 1971). Kassák 
képvers-fordításainak (1971) kiállítása nemcsak a csoport vizuális-költészet 

Szombathy Bálint
Footballogram, 1970
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felfogásának egyik értelmezéséhez ad támpontot, de a klasszikus, magyar 
avantgárdhoz való kötődést (származtatást) is demonstrálja. Költészet-
ben – hangköltészetben – persze Ladik Katalin az első. Csernik Attilával 
készített filmjükben (O-pus, 1972, operatőr: Póth Imre) Ladik a Csernik 
által előzetesen megkomponált vizuális filmkölteményt transzformálta 
hangzó költeménnyé: a kép és több oktávnyi hangterjedelmű interpretáci-
ója alkotja a filmet. Rendes fluxusgondolkodáshoz és metódushoz méltóan 
a kép mint kotta is funkcionált, miközben játékot űztek az O-betűvel, az 
opus-szal, a mű(vészet) komolyságával. Ladik felforgató performanszainak 
fotódokumentációi mellett (Sámán vers I., II., III., V., 1970, Változásművé-
szet, 1975,10 Tour de Merde, 1979) egyik Poemin-felvétele (1980, 10’41” Újvidék 
KMM) videón látható és olvasható: az 1970-ben írt négy mese – maguk 
is költemények – A parázzsá változott királyfi, A táltos, A békakirályfi és  
A legkisebb királyfi:
„Amikor beállították az új neonsort az utcánkba, vakító kék fény árasztotta 
el a környéket. Kimentem a nyárikonyha elé, ahol már hat éve lakunk, 

10  Szövege olvasható: Kürti i.m. 56–57.

ránéztem a kalyibára, megláttam, hol éltem 
eddig, hogy nekem ahhoz semmi közöm. És 
világgá mentem.”

A Kapcsolódó művészek rész az értelmezhe-
tetlenségig kicsi (néhány mű és egy mozgó-
képi dokumentáció – miért pont csak ezek?) 
és információhiányos. Az Utóélet azonban 
plasztikusan kirajzolta, hogy az egyes 
művészek tevékenysége milyen irányba 
kanyarodott a csoport felbomlása után: 
Szombathy és Csernik következetesen foly-
tatták korábbi munkásságukat, Matković 
és Kerekes későbbi munkáit populárisabb 
hangot megütő, színes látványos művekkel 
reprezentálták. Azt viszont csak találgatni 
lehet, vajon itt miért nem szerepelt minden 
volt Bosch+Bosch tag, ha a fő részt az egyé-
niségekre építették, köréjük szervezték.
A Vajdasági neoavantgárd felvillanása üdítő 
viszonyítási pontokat nyújtott: egyrészt az 
avantgárd mozgalmak történeti hátterét, 
a Bosch+Bosch előzményeit: absztrakt, 
modernista festményeket, köztük Petrik 
Pál (1916–1996) Kompozíció (1958–1959), 
Ember és gép III. (1969), Ács József (1914–
1990): Nagy mozgás (1961–1962) című, és 
Bogdanka Poznanović (1930–2013): Cím 
nélküli (1963) képét. Másfelől egy terem-
nyi munkát a szabadkaiakkal párhuzamo-
san dolgozó avantgárd művészektől, így 
Bogdanka Poznanović utcai akciójának 
dokumentumait (Szív-objekt. 1970. szept. 
20. Novi Sad, 1 film 2’3”, plakát, fekete-fehér 
fénykép) és Feed back letterbox projektjét 
(Visszacsatolásos levélszekrény, információ-
döntés-cselekvés, 1972–1973,1979).
A hatalmas munkával létrehozott kiállítás 
valóban inspiráló – már azon elszántaknak, 
akik képesek 300 A4-es papírlapot állva 
olvasgatni és megelégszenek 200 fekete-
fehér fénykép, kollázs, és néhány doku-
mentatív mozgókép nézegetésével. Csak az 
a botrányos, hogy nincs katalógus. Meg-
érthetjük, hogy pénz hiányában (miért is 
van pénzhiány?) nehéz a magas nyomdai 
költséget kifizetni. De nincs elektroniku-
san (interneten) elérhető, mondjuk pdf-
változat sem, és horribile dictu: egy korrekt 
műtárgyjegyzék sem. Ez utóbbi szerény 
költségvetésű katalógus pedig talán azért 
nincs, mert nincsenek például minden két-
séget kizáróan beazonosítható elnevezéseik  
a műveknek. Erre nincs mentség, itt meg-
áll a tudomány. Ez nem egy kisgaléria, 
ahova egykor fiatal művészek valamit, 
valahogy kitettek, hanem ez egy múzeum  

Ladik Katalin
A parázzsá változott királyfi, A táltos, A békakirályfi, A legkisebb királyfi, 1970, gépelt lapok

A Bosch+Bosch Csoport és a vajdasági neovantgárd mozgalom 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2019 (részletek a kiállításból) © Fotók: Eln Ferenc
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(a többi közt a tudományos feldolgozás 
egyik helye), ahol gyűjteményi darabokat 
mutatnak be. A katalógus nem(csak) azért 
(is) kell, hogy gyönyörködjünk – később is 
– a képekben, hanem amiatt, hogy tanul-
mányozható legyen az egyszer fáradsá-
gosan összegyűjtött anyag, hogy tovább-
építhető – vagy épp lebontható – legyen a 
tudásunk, hogy a tudományos kutatás ne 
nulláról induljon. Ha nincs megnevezés, 
miről beszélünk? Ha akár száz művész is 
minden munkájának azt a címet adja, hogy 
koncept, az nem menti fel a kurátorokat, 
muzeológusokat és gyűjteménykezelőket az 
alól, hogy ne nevezzék meg egyértelműen 
a munkákat (pl. leltári számmal, vagy a 
cím kiegészítésével pl. koncept 1., ...20021 
stb.). Továbbá: a gyűjtemény honlapján11 
számos mű dátum, technika és méret nél-
kül jelenik meg – a Cím nélkül címűek is.  
Ez a slamposság különösen feltűnő a Lud-
wig Múzeum olyan kiállításai után, mint 
Mladen Stilinović (2011) Türk Péter (2018), 
és a kompakt SIGNAL – Konceptuális és 
posztkonceptuális tendenciák a szlovák kép-
zőművészetben (2019) –, hogy csak néhány 

11  http://www.avantgarde-museum.com/en/museum/
collection/authors/~pe4518/

rokon szellemű kiállítást említsek. Szöget üt az ember fejében, vajon miért 
érdekes a Sudac-féle avantgárd-gyűjtemény annyira, hogy ilyen előkészí-
tetlenül is meg kelljen rendezni? (Nem elfogadható válaszok a színfalak 
mögötti ügyek-okok.) Hiszen a már említett 2017-es tárlat12 után másod-
szor kerül ugyanitt bemutatásra (a kiállított anyag természetesen nem tel-
jesen ugyanaz, csak a Bosch+Bosch néhány munkáját kellet más falakra 
átpakolni, a Gorgona tagjaiét pedig a Kassák Múzeumba telepíteni). 

■

A Kassák Múzeumban a zágrábi Gorgona Csoport13 (1959–1966) munkás-
ságát bemutató, három fókuszpont köré szervezett kiállítás valamennyi 
rétegében a csoport avantgárd lét- és gondolkodásmódja manifesztáló-
dik: akár a csoport identitása (1), a Gorgona anti-magazin (2) vagy a rövid 
ideig működtetett Stúdió G. Galéria (3) áll a gyújtópontban. A csoportta-
gok radikálisak (voltak) a művészetfogalom átalakításában, nem tettek 
különbséget élet és művészet között. A művészet határainak kitágítása 
nem volt más számukra, mint annak a hétköznapi életbe való teljes beol-
vasztása, el nem különítése a banális cselekvésektől. Nem művészetet 
akartak létrehozni, tevékenységüket antiművészetként határozták meg. 
Mégis minden tevékenységük művészet (merthogy élet=művészet): művé-
szet az, amit csinálnak – pontosabban: az, amit nem csinálnak. Nem tenni 

12  Ld. 5. sz. jegyzet, illetve Sirbik Attila: A helyes olvasat kialakítása: el nem kötelezett 
művészet – Marinko Sudac gyűjteménye. ÚjMűvészet, 2017/6., 25-27., ld. http://epa.oszk.
hu/03000/03024/00016/pdf/EPA03024_uj_muveszet_2017_06_025-027.pdf; valamint Balkon-
online: https://balkon.art/home/online-2017/el-nem-kotelezett-muveszet-marinko-sudac-
gyujtemenye/. (utolsó hozzáférés: 2019. november 17.) Az „el nem kötelezett” jelzőt természe-
tesen az ország epitheton ornans-ából vették át.

13  Tagjai: Josip Vaništa, Julije Knifer, Marijan Jevšovar, Đuro Seder (festők), Ivan 
Kožarić (szobrász), Miljenko Horvat (építész), Radoslav Putar, Matko Meštrović és 
Dimitrije Bašičević-Mangelos (művészettörténészek).

semmit, csak élni – ez felszabadító mind a művészi aktivitás (passzivitás), 
mind az élet megélése oldalán. Mégsem nihilizmus ez, mert mindezt teljes 
egészében és minden ízében humor itatja át. Az abszurd, gorgonikus világ-
képből nem következnek megfogalmazott célok, sem működési szabályok 

– csak játékok. Ahogy a gorgonikus viselkedésben a semmittevés az ideális,  
úgy a tárgyalkotásban az elanyagtalanítás. Úgy tűnik, legfőbb tevékeny-
ségük a barátkozás14 volt: hetente találkoztak a zágrábi egyetem Építészeti 
Tanszékén, ahol a társaság kigondolója, Josip Vaništa (1924–2018) dolgo-
zott. A Gorgona valóban élcsapat, az első avantgárd csoport volt 1945 után.15  
A FLUXUS, majd a konceptuális művészet velük párhuzamo-
san kezdett el futni. Működésének – nem bejelentett (!) – vége után 
alakultak Jugoszláviában más, újabb avantgárd csoportok: OHO  
(Ljubljana, 1966–1971), Bosch+Bosch (Szabadka, 1969–1976) és ebből az 
inspiráló közegből érkezett Mladen Stilinović (1947–2016),16 a Hat 
Művész Csoport (Zágráb, 1975–1981) tagja. 
A Gorgona (Gorgófő) név választásában Kopeczky Róna szerint szerepet 
kaphatott az, hogy mind a szó írásképe mind, a hangzása valamiféle játé-
kosságot sugall.17 A mitologikus, halálra rémítő levágott fej egy kortárs 
művészeti csoport emblémájaként, az eddigi ismeretek szerint sem vehető 
komolyan: ez egy ötlet volt, ami megtetszett a hülyéskedő fiataloknak, 
mint az ijesztővé válás infantilis, dacos vágyának játékos beteljesítője.

1. Igazolvány és gorgonikus tevékenységek – identitás
A kiállítás első fókuszpontjában a Csoport maga áll: narcisztikusnak tűn-
hetne a sok „önarckép”, de hát a kiállítást nem ők rendezték. A kurátorok a 
csoport működését és gondolatvilágát bemutatva világítják meg, hogyan 
foglalkozott a Gorgona – és ebben is élcsapat volt – az identitás kérdésével. 

14  Talán paradoxon, hogy miközben a semmire törekedtek, munkáik helyet kaptak a MOMA 
gyűjteményében (https://www.moma.org/artists/29983?locale=en&page=&direction=, 
https://www.moma.org/artists/30437?locale=en), de a barátkozás kiterjesztése hálózatépí-
tés is, és ebben, akárcsak a szervezésben, igen sikeresek voltak.

15  Közép-Európában biztosan, amennyire én tudom. És abban az értelemben, ahogy az avant-
gárdot értem: semmiképpen nem formalista, de nem feltétlenül politikai aktivizmusban 
megnyilvánuló tevékenység: elég a művészet-fogalom és a művészet hatókörének radikális 
újragondolása – ha nem újraalkotása.

16  2011-ben a Ludwig Múzeumban volt egyéni kiállítása (https://www.ludwigmuseum.hu/
kiadvany/mladen-stilinovic-sing), Ld. még Mladen Stilinović: SING! Kiállítási katalógus: 
Ed. Branka Stpančić. Ludwig Museum – Kortárs Művészeti múzeum, Budapest, 2011.

17  Kopeczky Róna tárlatvezetése, 2019. október 31. A másképp nézés – a kővé változatás 
helyett – kissé erőltetett, utólagos, a későbbi gaze-elméletet átsajátító magyarázat. Noha a 
fiúk valóban másképp néztek a művészetre, mint környezetük.

A csoport-identitást két igazolványkép 
reprezentálja. Az igazolványképek ugyan 
Vaništa koncepciói, de a tagok elfogadták 
és könnyedén öltöttek magukra a rögzítet-
len, elképzelt, hibrid, mulatságos identitást. 
Josip Vaništa Gorgona-útlevél című képe 
(1961) egy napilapban talált fénykép: isme-
retlen nő portréja baljós, „fekete árnyékkal 
a szeme” körül. A Közös személyi igazolvány 
(1961) pedig tizenegy portré-fotóból, illetve 
reprodukcióból áll. A portrék azonban nem 
a tagok arcképei: középen Lorenzo Bernini 
Medúzafője (1640),18 míg körülötte Jean 
Marais, Gauguin, Delacroix és más, híres és 
kevésbé híres emberek portréi szerepelnek.19 
A többi – a különböző gorgonikus tevékeny-
ségek szöveges dokumentációi között elhe-
lyezett – fényképen a csoporttagok tevékeny-
ség közben láthatók: a Gorgonikus Paktum 
(1966, fotó: Branko Balić) egy akció doku-
mentációja, amely Julije Knifer kiállítá-
sán készült Zágrábban, öt képen a Gorgona-
találkozó az Építészeti karon látható (1961, 
fotók: Marijan Jevšovar). Aztán elmélyült 
tevékenységek képeit láthatjuk: A Gorgona 
a földre néz, majd A Gorgona az égre néz 
(mindkettő 1961, fotó: Branko Balić). Végül 
négy kép gorgonikus „land art” munkákat 
mutat: Egy óra pihenő, a Gorgona-tagok és 
a berzőcei lakosok futballmeccsének akció-
fotódokumentációja (1962, fekete-fehér fotók). 
Ebben a teremben egy másik falon van 
Branko Balić klasszikusabb csoportportréja: 
A Gorgona-tagok és barátaik (1961).

„A gyűlés – amely a korabeli szocialista tár-
sadalom egyik jellegzetes közösségi formája 
volt – számukra a ‘szellemi és gondolkodási 
szabadság’ sajátos műfaja, egyfajta mene-
dék, a tervezés és a viták színhelye lett.  
A találkozók menetét napirendi pontok sza-
bályozták, és mindenki köteles volt ‘elnök’-
nek szólítani a másikat. … A résztvevők iro-
nikus hangú fogalmazványok formájában 
‘írásbeli feladatokat’ kaptak, olyan téma-
felvetésekkel, mint az Egy napom leírása 
(1962) vagy a Tavasz (1962), máskor utasítá-
sokat adtak a valóságban lehetetlen mun-
kák kivitelezésére. Ilyen volt például Ivan 
Kožaric ötlete, hogy készítsenek negatívot, 

18  A csupa férfiakból álló közösség játékában felcsillan 
a korszak normális mizogín tudatalattija, miszerint 
a nők egy idegen, másik világba tartoznak. Öregek, 
mint az útlevélen vagy rémisztők, mint a Gorgó/
Medúzafő.

19  Denegri több változatot is elemez, ahol más-más 
portré felel meg a különböző Gorgona-tagoknak, 
illetve barátaiknak. Ješa Denegri: Gorgona. 
Agroinova, Zagreb, 2019. 258-251.
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Josip Vaništa
Közös személyi igazolvány, 1961, fekete-fehér fotó, vászon
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gipszmintát ‘a Gorgona-tagok fejének belse-
jéről’ (1963). … A gyűléseken kívül más for-
mái is voltak a közös eseményeknek. Ilyen 
volt például a Gondolatok a hónapra (1963–
1964) ’benyújtási eljárás’, a Gorgona-tagok 
levelezése, a közös túrák (melyeket lépdelé-
seknek neveztek), a csoport gyönyörködés 
a Naplementében (1966), az Imádat (1966) 
kollektív munkájuk Julie Kniefer zágrábi 
kiállításán. Ide tartozott Luigi Pirandello 
antidrámája, a Hat szereplő szerzőt keres 
című darab is, vagy a francia új hullám 
filmjeinek közös megtekintése.“ – olvasható 
a kiállításon.20

2 . Antimagazin 
A másik terem hosszanti falán kapott 
helyet a Gorgona antimagazin dokumen-
tációja Az antimagazinnak 1961 és 1966 
között tizenegy száma jelent meg (60-300 
példányban). A magazinoktól eltérően az 
antimagazin különböző számaiban egy-
egy művész munkái szerepeltek – pontosab-
ban egy-egy művész szabta meg az egész 
szám koncepcióját. A Gorgona tagokon 
kívül (Josip Vaništa: 1., 6.sz. 1961, 10., 11. 
sz. 1966.; Julie Kniefer: 2.sz. 1961.; Marijan 

20  Feltehetően a kurátorok, Dorotea Fotivec és 
Ivana Janković szövege.

Jevšovar: 3.sz. 1962; Ivan Kožarić: 5.sz. 1961.; Miljenko Horvat: 7. sz. 
1965) néhány külföldi művésznek is jutott egy-egy szám: Vasarely: 
4.sz.1961.; Harold Pinter: 8. sz., 196521 Dieter Roth: 9.sz. 1966. – Roth 
200 rajzával. Kiadatlan maradt a Đuro Seder- és a Dimitrije Bašičević 
Mangelos-szám, és csak tervben létezett a Marcel Duchamp-, Lucio Fon-
tana-, Yves Klein- és Robert Rauschenberg-szám. Mindezt egy, a falon 
levő nagyméretű idővonalra szerkesztett diagramról lehet leolvasni.22 
Két tárlóba antimagazinok, a falakra pedig még néhány, az antimagazin 
számára készített mű került: Vaništa egy használtcikk-üzlet üres kiraka-
tának fotója 9× megismételve az 1. számban, Leonardo Mona Lisa fest-
ményének reprodukciója a 6.-ban, Kožarić Belső szemek (1959–60) című 
szobrának reprodukciója az 5. számban.

3. Studio G. Galéria 

A Studió [Gorgona] Galéria 1961–1963 közötti rövid, de annál hatékonyabb 
működését ugyancsak egy időrendi tábla23 és egy tárlónyi dokumentum 
reprezentálja. Ez idő alatt 14 egyéni és 2 csoportos kiállítást rendeztek – 
köztük külföldieknek is (Delaunay, Vasarely, Miró, Soulage), ezen kívül 
a naiv művészet és az építészet is szerepelt a programban.
E fókuszpontok köré szerveződtek az (anti)képek és (anti)szobrok. A gon-
dos kiválasztásnak és az informatív feliratoknak köszönhetően az egyes 
darabok egész történeteket képviselnek, és bevezetnek a csoport gondolat-
világába: Miljenko Horvat Gorgonikus tájkép (Iles d’Aran,1963), Gorgonikus 
vidék (Skagen, 1963), Gorgonikus környezet (Bourges, 1966) című fotói, Victor 
Vasarelytől két Terv a Gorgona anti-magazin 4. számához (1961, tus, papír), 
Julie Kniefer: Terv a Gorgona anti-magazin 2. számához (1961, kollázs). 

21  Benne Pinter Teadélután című színműve angol és horvát nyelven.
22  Denegri, 141-142.
23  Denegri, 308-309.

A modernista művészet közegében a 
Gorgona festői egyrészt nem tagadhat-
ták absztrakt festészeti hagyományaikat 
(Đuro Seder: Fény a feketében I., 1963, olaj, 
vászon, 89×16 cm), de nyomukban haladva 
parodizáláták is azokat: Marijan Jevšovar: 
Cím nélkül (1962, olaj, vászon, 120,3×89,1 
cm). Miljenko Horvat festővászna a köze-
pére varrott 9 gombjával egyenesen a 
legjobb fluxusművek között foglal helyet 
(Vonal, 1964, vegyes, vászon 30,3×40,2 cm). 
Josip Vaništa Fekete vonala (1964, tus, papír) 
egzisztenciáját tekintve nem egy redukcio-
nista absztrakt vagy minimalista alkotás, 
hanem egy konceptuális mű. Egyik párja 
az itt ki nem állított, ugyancsak 1964-es  
Festmény című művének:
FEKVŐ FORMÁTUMÚ VÁSZON 
SZÉLESSÉG 180 CM, MAGASSÁG 140 CM 
A TELJES FELÜLET FEHÉR 
EZÜST VONAL, AMELY KÖZÉPEN 
VIZSZINTESEN ÁTSZELI A VÁSZNAT 
(SZÉLESSÉG180 CM, MAGASSÁG 3 CM).24 

24  Közli Branka Stipančić: Radikális művészet 
Horvátországban. In Conceptual Art at the Turn of 
Millenium. Konceptuálne umenie na zlome tisícroči. 
Konceptuális művészet az ezredfordulón. Szerk. Tatai 
Erzsébet – Jana Geržova, Budapest–Bratislava, 
2002. 142-173.

Vaništa „fogékony volt az anyagtalanság iránt, a vizuális műalkotást 
verbálissal helyettesítette, ez esetben pontos, egyértelmű kóddal.” – 
állítja Branka Stipančić.25 Szöveges művet – már ha a Gorgona egész 
működése nem egy nagy textus – Dimitrije Bašičević Mangelostól 
állítottak ki: egy fatáblára olajjal festett képet 1958-ból (Paysage 
de la reconstruction). Ivan Kožarić antiszobrai pedig – Torzó (1954, 
bronz, 35×24 ×12 cm), A tér alakja (az özönvíz emlékezete) (1964, gipsz, 
18,5×15,7 ×13,9 cm), Szféra (1964, fém, 60,6×57,6×53,3 cm), A tér alakja 
(1966, d:37,5 cm) –, amelyeket a Ludwig Múzeumból már jól ismerhet a 
magyar közönség26, a mivégre mindez boldogító könnyedségét sugallják 
továbbra is. 
2010 óta – kiállítások, tanulmányok tanúsítják27 –, megélénkült az érdeklő-
dés a 60-as évek iránt, kiváltképp az avantgárd (helyzete) iránt. A Kassák  
Múzeumban évek óta folyik az avantgárd hálózatok és a hatvanas- 
hetvenes évek magyar művészetének komplex kutatási programja.28 Ezek 
a kiállítások is beletartoznak ebbe a körbe. Tehát a kérdés, túl egy min-
denkori szűk (művészet)tudományos érdeklődésen: vajon miért érdekes 
ma nekünk az avantgárd művészi magtartás?

25  Stipančić, 149.
26  Ahogy a Gorgona más munkáit is: ld. El nem kötelezett művészet, 2017. https://balkon.art/

home/online-2017/el-nem-kotelezett-muveszet-marinko-sudac-gyujtemenye/ (utolsó hozzá-
férés: 2019. november 17.)

27  Az Ars Hungarica 2011/3. száma, NAGYÍTÁSOK – 1963. Az Oldás és kötés kora az Új 
Budapest Galériában, 2016-ban (http://budapestgaleria.hu/uj/2016-kiallitasok/
nagyitasok/); valamint a Magyar Nemzeti Galéria 2017-es Keretek között. A hatvanas évek 
művészete Magyarországon 1958–1968 (https://mng.hu/kiallitasok/keretek-kozott/ ) című, 
illetve az BTM – Kiscelli Múzeum / Fővárosi Képtár, 2018 és 2019 fordulóján megrendezett 
1971 Párhuzamos különidők. (https://fovarosikeptar.hu/kiallitasok-2018-ban/1971-
parhuzamos-kulonidok/ | https://balkon.art/home/online-2019/1971-parhuzamos-
kulonidok/) című kiállításai. Az utóbbi két tárlatot katalógusok is kísérték.

28  Ennek legújabb eredménye: A kettős beszéden innen és túl. Művészet Magyarországon 1956–
1980. Szerk. Sasvári Edit – Hornyik Sándor – Turai Hedvig. Vince Kiadó, Budapest, 2018
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