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(Részletek)

Vásárhelyi esetében nem mondhatjuk azt, hogy a művei-

re jellemzőek az organikus formák. Ha azonban nem-

csak az „épületek” egyenes vonalait nézzük, hanem a 

felületek dekorációit is, akkor ezeket kapcsolatba hoz-

hatjuk organikus szálakkal és szövetekkel. Az utóbbi 

időben készült műveit tanulmányozva megfigyelhetünk 

egy további jelenséget is: az architektonikus alakzatok 

hátterében „firkák” jelennek meg. Ez a módszer egy érde-

kes egyensúlyt hoz létre a merev geometriai rend és a 

kaotikus alakzatok között. Néhány esetben még az „épü-

letek” is, amelyek nem szokásos lakóépületek, lehetővé 

tesznek bizonyos organikus asszociációkat. Természete-

sen maga a folyamat, ahogy gondolkodunk Vásárhelyi 

alakzatairól, megpróbáljuk megérteni az elrendeződé-

seket, foglalkozunk a trükkjeivel, egy organikus folya-

mat bennünk. Itt csak egy példát említek, ahol nemcsak 

a gondolkodásunk, hanem maga a felfedezés is egy orga-

nikus folyamattal kapcsolatos. Előttünk van egy torony, 

amely egyre kisebb kockákból épül fel. Semmi sem or-

ganikus ebben, ugye? Főleg kockák vannak előttünk, 

amelyek kristályos szerkezetekkel kapcsolatosak, nem 

az organikus világgal. Azonban ha a kockák élhosszú-

ságát nézzük, akkor felismerhetjük a következő soroza-

tot felülről lefele haladva: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Az utolsó 

nem egy egyszerű kocka, hanem valamiféle fogadó-

terem szimmetrikus lépcsőkkel, amelyek furcsa módon 

illeszkednek az épülethez. Itt nem is tudjuk, hogy a lép-

csők kívül vannak vagy belül. Mi organikus itt? A fele-

letet erre a kérdése a továbbiakban adjuk.

[…]

Tegyünk egy további kitekintést Vásárhelyi „archi-

tektonikus művészetével” kapcsolatban. Miután bevezet-

tem ezt a kifejezést, érdekelt, vannak-e hasonlómegfo-

galmazások. Némi kutatómunka után azt találtam, hogy 

ugyanez a jelzőt használták esetenként a művészetben. 

Például az orosz festőnő, Ljubov Popova készített egy 

Architektonikus festmény című művet 1917-ben; a ma-

gyar Bortnyik Sándor használta azt a címet, hogy Kép-

architektúra 1921-ben, míg a festő és író Kassák Lajos kö-

zétett egy cikket azzal a címmel, hogy Képarchitektúra, 

szintén 1921-ben (lásd például Camilla Gray könyvét: 

The Russian Experiment in Art 1863–1922, London, 1986, 

189. oldal; Konstruktivizmus, Budapest, 1979, 9. színes 

tábla és 179–186. oldalak). Mégis: ezek a példák nem zár-

ják ki az „architektonikus művészet” kifejezés esetle-

ges használatát.

Amikor Vásárhelyi „architektonikus kompozícióit” 

nézem, akkor nemcsak épületeket és felhőkarcolókat ér-

zek, hanem fallikus szimbólumokat is (mit szólna ehhez 

Freud?) vagy lokomotívokat (mit szólna ehhez a festő 

Bortnyik vagy a zeneszerző Honegger?). Éppen ez kelti az 

izgalmat Vásárhelyi képein. Umberto Eco kifejezését hasz-

nálva: Vásárhelyi világa egy „nyitott mű”, és mi megpró-

báljuk kinyitni az ajtókat és az ablakokat az épületeiben, 

s új asszociációkat találunk. Míg a fantáziánk száguld 

az épületei körül, ő csak hallgat és mosolyog…
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A 25 éves Expanzió/Ekszpanzió Nemzetközi Kortárs Művészeti 
Találkozó eseményei zajlottak június 7. és augusztus 10. között 
a szentendrei MűvészetMalomban. A „reneszánsz” hívógondola-
tára és az összművészeti eszme jegyében irodalmi műsorokra, 
képzőművészeti kiállításra, koncertekre és egyéb művészeti ese-
ményekre került sor, továbbá szimpózium-sorozat keretében a 
Mit adott a magyar reneszánsz Európának? és a Hagyomány 
és avantgárd kérdésköre került terítékre. Külön műsorban em-
lékeztek meg a rendezvényhez valamikor szorosan kapcsolódó 
Szabados György (1939–2011) Kossuth-díjas zeneszerző 75. szüle-
tésnapjáról.

A Köpöczi Rózsa és Szombathy Bálint rendezte – Szörényi 
László, Wehner Tibor és Miklóssy Endre által megnyitott – kiállí-
táson nyolcvanhárom kortárs művész állította ki százhúsz 
munkáját a legkülönbözőbb műfajokban és technikákban: fest-
ményeket, vizuális költeményeket, grafikákat, akvarelleket, 
elektrográfiákat, szobrokat, kerámiákat, térplasztikákat és 
videóinstallációkat.

A 26. évébe érkezett Ekszpanzió többhetes rendezvénysoro-
zata a legkülönfélébb ívású kortárs alkotóknak volt a találkozó-
helye. A változatos programból megemlíthető Kovács István, Ba-
ji Miklós Zoltán és Dénes Imre művészi performansza, Dresch 
Mihály, Nikolaj Ivanov, Bálványos Judit, Frideczky Katalin, 
Keuler Jenő, a Sic Picnic, a NeVeTeK, a Kettős Tamás és a Vadsza-
marak, valamint a Ricsárdgír zenekarok koncertje. A Mit adott 
a magyar reneszánsz Európának? című szimpóziumon 
Prokopp Mária, Erdélyi György, Suhai Pál, Szentmártoni Szabó 
Géza, Szathmári Botond, Kobzos Kiss Tamás, B. Tóth Klára és 

Boga Bálint, az Avantgárd és hagyomány című szimpóziumon 
pedig G. Komoróczy Emőke, Kecskés Péter, Golovics Lajos, Bokor 
Levente és Petőcz András tartott előadást. A slam poetry prog-
ramban és a szabad felolvasások műsorában Baka Györgyi, Csáji 
László Koppány, Dobos Tas László, Handó Péter, Gosztola Gábor, 
Marczinka Csaba, Nyírfalvi Károly, Striker Sándor, Wehner Tibor 
vett részt.

A monstre összművészeti rendezvény szerzője Németh Péter 
Mikola volt.

Guglielmo Achille Cavellini, az öntörténetírás megalapítója szüle-
tésének századik évfordulóján emlékkiállítással emlékezett a bu-
dapesti Ludwig Múzeum. Az Artpool Művészetkutató Központ 
archív anyagából válogatott kiállítást Szombathy Bálint nyitotta 
meg 2014. június 12-én.
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