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fényképezés „a világ szerkezetének megkeresése – tobzódás a forma tisz-
ta gyönyörében”, híradás arról, hogy „ebben a káoszban mégis van valami 
rend”.

Nagyon leegyszerűsítve: a mindennapok közhelyei közül kiemelni vala-
mi különöst, ezt nevezzük esztétikának, művészetnek. 

Kovács Endre Galaxy-naplója ihletet és vigaszt nyújt, a világ rejtett 
mintázatait, dimenzióit mutatja fel, a szerzőt pedig kreatív magaslatokba 
lendíti.

Kövessük nyomon a napjainkat összefűző fonalat, amely elénk vetíti 
életünk különös pillanatainak díszes szőttesét, halandóságunk leltárát, 
amelyben – talán – felsejlik: kik vagyunk, és merre tartunk. A cselekmény 
kibontakozása közben maga az alkotó is aktívan alakítja lelkének kedé-
lyét, boldogságát.

ennél a szónál álljunk meg, és tekintsék meg a képeket!
a kiállítás megnyitásának boldogan tettem eleget!
(Kovács Endre fotókiállítása, Alsóörs, Török-ház)

Fenyvesi Ottó

Az Éden nyomában – Art Capital 2018 
„Küzdést kívánok, diszharmóniát, 

Mely új erőt szül, új világot ád, 
Hol a lélek magában nagy lehet, 
Hová, ki bátor, az velem jöhet.”

Madách Imre: Az ember tragédiája

Idén, immár harmadik alkalommal került megrendezésre Szentendrén 
az ArtCapital képzőművészeti fesztivál és rendezvénysorozat, ahol a ha-
gyományokhoz hűen a kiállítások mellett rengeteg más műfajú program 
is látható volt. A képzőművészeti kiállítások mellett lehetőség nyílt filmek 
megtekintésére, kiemelt szerepet kapott a szépirodalom és két tudomá-
nyos konferenciát is rendeztek. a programsorozat folyamatos növeke-
dése megkérdőjelezhetetlen, minden évben egyre több látogatót vonz a 
városba. A főváros agglomerációjában lényegében ez az egyetlen olyan 
hazai kezdeményezés, amely nem csupán könnyed sétának fogható fel, 
hanem komoly esztétikai és intellektuális tartalmakat is képes szélesebb 
tömegek számára közvetíteni. a nyár folyamán megrendezett fesztiválon 
a családok minden tagjának lehetőség nyílt az „önművelésre” és a szóra-
kozásra, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Éppen ezért az ArtCapital 
nem csak képzőművészeti, hanem kiemelkedő turisztikai jelentőséggel is 
bír. A szervezők szándéka volt az is, hogy a várost felébresszék Csipkeró-
zsika álmából, azaz ne csak a múltbéli értékeit kínálják a látogatóknak, 
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hanem a régi mellett a 21. századi, eleven pezsgő életet is. Ezt azért fon-
tos kiemelni, mert a város egyedi identitásának megfogalmazására tett 
kísérlet mint filozófiai–esztétikai–szociológiai program lényegében lekép-
ződése az idei ArtCapital tematikájának is. A „turisztikai identitás” meg-
teremtése, a város „szakrális” pontjainak (újra) kijelölése, az autentikus 
önértelmezések meghatározására tett kísérlet a privát édenkert létreho-
zásának kontextusában olvasható.

a rendezvény középpontjában álló 24 kiállítás egyszerre kínált felka-
varó intellektuális kalandokat és könnyed szórakozást azok számára, akik 
a szabadságot keresve önfeledten a természetbe menekülnének, vagy 
azoknak, akik éppen az önfeledt közvetlenségből szakadnának ki. Ehhez 
különösen jól illeszkedett az idei téma, ami a kert ideáját hivatott megra-
gadni. az elveszett éden, a kert mint szimbólum mindenki számára más 
és más asszociációkat hordozhat magában, amely termékeny táptalajként 
szolgált a képzőművészeknek.

a kert kultúránkként is változó jelentéstartalommal rendelkezik.  az 
értelmezések flexibilitása már az „archaikus” elgondolásokban is tetten 
érhető. A kereszténység kertszimbolikája közismert. A keleti kultúrákban 
a világ lekicsinyített másaként tekintenek a kertre. az iszlám vallásban 
egyenesen akkora jelentőséggel bír, hogy a paradicsomot szimbolizáló 
kertek gondozója maga allah. a görögöknél a kert Zeusz és héra nászá-
nak színtere, így magának a termékenységnek is a szimbólumává vált. ám 
nem csak a születésének, hanem a halálnak is lehet metaforája vagy ép-
pen valósága a kert. Az iráni kultúrában a költők olyan túláradó szere-
tettel beszéltek kertjeikről, mint akik számára a kert végső nyughelyként 
szolgál életük tökéletes lezárására. Másrészt a kert sajátos szimbóluma az 
önmagát és a világot művelő polgárnak, illetve a saját reflexív valóságát 
feledni vágyó romantikusnak is. az értelem és érzelem kibomló feszültsé-
ge és annak szintéziskísérlete nem csak a kiállítások tétje, hanem a „mo-
dern ember” valósága is. a nagy, az emberi élet egészét értelemmel fel-
ruházó, metafizikai látomások (narratívák) összeomlását követően saját 
egyediségünk és édenkertünk megalkotása egyszerre vált felszabadító és 
kényszerítő feladattá. Az ArtCapitalon kiállított műalkotások, értelmezé-
sek és elbeszélői pozíciók sokszínűsége felszabadító hangulatot teremtett 
a kertről és az édenről szóló gondolatok összegzésére, amelyhez tökéletes 
hátteret kínált Szentendre csinos kis utcáival, és a Duna-part megnyugta-
tó atmoszférájával.

Az édenkert keresésére való felhívás – a szervezők hathatós közre-
működésével – a tengerentúlra is eljutott. Magyarországon elsőként itt 
volt látható Mohau Modisakeng Átkelés című többcsatornás videóins-
tallációja, melynek egy verzióját már a 2017-es a Velencei Biennálén is 
megtekinthette a nagyközönség. Munkáira jellemzően itt is társadalmi 
feszültségek és kérdések jelennek meg jéghideg precizitással megalkotott 
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installációi között. A kiállítóterembe lépve a – falon függő fotókra pillant-
va – a feszültség rögtön tapinthatóvá vált, de a hatás mégis akkor érte el 
csúcspontját, mikor a látogató átlépett a négy falon összefüggő, ám mégis 
egymástól függetlenül is „olvasható” videómű terébe. A tenger sötétjén 
csónakban veszteglő alakok számára mintha az éden újra felfedezése le-
hetetlen küldetésnek bizonyulna. 

Volt azonban olyan művész, aki számára a kert egy Saját Éden megterem-
tésének lehetőségét jelentette. Boros Viola kiállításán a nyugalom szigete 
valósággá vált. a kiállítóterem padlójától annak plafonjáig installált, virágo-
kat ábrázoló festett képei életre keltek az élő virágok kíséretében. A művész 
és a kurátor (Bordács Andrea) a modellül szolgáló kert egy-egy (mozdít-
ható) darabját mintegy ready made-ként is a kiállítás részéve tette. Kosuth 
Egy szék három szék című konceptuális munkájához hasonlóan a kép és a 
modellje közti viszony is megjelent a kiállítótérben. az így kapott kertben a 
színkavalkád és formák megszelídített burjánzása tényleg felidézte bennünk, 
milyen is lehetett anno ádám és Éva számára egy teremtett tökéletességben 
önfeledten élni. A kiállítóterembe belépve először a világos, virágokba borí-
tott „nagy egésszel” találkoztunk, ám tovább haladva egy kifejezetten érde-
kes megvalósítással kerültünk szembe, ugyanis a belső terem sötétjéből ne-
oncsövek segítségével egy foszforeszkáló dzsungelbe, egy titokzatos éjszakai 
kertbe kerültünk. Boros Viola azzal, hogy saját kertjét minden évszakban 
megfestette, rávilágít arra, hogy a természet részben a miénk, amit kezünk 
munkájával gyarapíthatunk, ám mindig lesz egy olyan része is, amely tőlünk 
független, és erőfeszítések árán sem uralkodhatunk felette. 

a kertet szó szerint „használta fel” Berszán Zsolt, aki élénk vörös szi-
likon műveivel hálózta be saját édenét. A Bomlás virágai igazán egyedien 
mutattak az anyatermészetben, a maguk gyártott, és mesterséges anyaga-

Borsos Viola kiállításának plakátja
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ikkal. az „örök visszatérés mítoszá-
nak” poszthumán olvasatában, az 
élet, „az alakulás” dinamikus idő-
szemlélete, a bomlás statikus nihi-
lizmusában válik megragadhatóvá. 
a születés és pusztulás örök kör-
forgását tetten érni igyekvő rikító, 
környezetükből kitűnő teremt-
mények (paraziták), kiragadtak 
minket az önfeledt álmodozásból. 
egyszerre keltettek így feszültsé-
get a nézőben tájidegenségükkel és 
ébresztették fel azt a reflexív kíván-
csiságot, ami arra ösztönöz minket, 
hogy fedezzük fel és fogadjuk be 
azt, ami első látásra talán nem is 
tűnik befogadhatónak. 

a természet és az ember közötti 
kapcsolat igen plasztikus megfor-
málását választotta Ionel Mihai 
kolozsvári kiállító, aki ágakból 
formált embereket helyezett el a 
Barcsay Múzeum udvarában. A természetből önmagát kiemelő (felvilá-
gosult) ember visszatérésének paradigmatikus programja, amely Mihai 
műveiben testet ölt, a természetben feloldódó – pusztán formája révén 
elkülöníthető – általánosságig fokozott ember megragadásában válik va-
lósága. A környezetükkel tökéletes harmóniában álló műalkotások visz-
szatükrözik azt a sallangmentességet, amellyel a kert eredendően meg 
van áldva, és amely talán a kiűzetés előtti ember sajátja is volt. 

Ezzel éles kontrasztban állt a Barcsay Múzeum belső kiállítása, amely jó 
értelemben vett zajosságával és ingertelítettségével teljes egészében meg-
bontotta a kinti harmóniát. Horváth Éva Mónika műveivel a modern tö-
megember kiüresedésének, elidegenedésének és eltárgyiasulásának elgon-
dolható valóságát igyekezett megragadni. ehhez igazodva a Látnivalók az 
emberkertben című kiállítás olyan feszültségeket tömörített magába, ame-
lyek jelenleg modern öntapasztalásunk szempontjából ugyan még a felszín 
alatt nyugszanak, de kitörésük pillanata bármelyik percben bekövetkezhet. 

A Korán szerint, ha érdemesen élünk, az örök kert részesei lehetünk. 
Egyelőre, ha nem is az örök kert vendégeiként, de a szentendrei kertek 
kapui között az idei artcapitalon mi is kikapcsolódásra találhattunk, és 
saját édenünk nyomába eredhettünk.

Miskolczi Bernadett

Borsos Viola festménye 
a szentendrei kiállításon


