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Párhuzamos kiállítások 

Párhuzamos kiállítás — a színről

• Vasarely Múzeum, Budapest

• 2011. október 12 — 2012. január 8.

Ornamentika — szerialitás

• Vasarely Múzeum, Budapest

• 2011. október 12 — 2012. január 8.

A Maurer Dóra — Nyílt Struktúrák Egyesülete (OSAS) — által rendezett őszi 

kiállítás témája az ornamentika és a szerialitás. A kiállítás koncepciója provokatív 

kérdésfeltevés, hiszen első megközelítésben nehezen lehet összemérni a geomet-

rikus absztrakció törekvéseit és a konstruktivizmus által elutasított ornamenti-

kát. A finoman egymás mellé helyezett különböző eredetű művek (festmények, 

kollázsok, szőttesek, szakkönyvek mintalapjai, vagy olykor a falusi folklórból 

átemelt minták) a geometrikus absztrakt fogalmát egy egészen eredeti kontex-

tusban teszik értelmezhetővé. A kiállítás rendezőelvének alapmotívuma a képző-

művészetben vagy éppen az alkalmazott művészetben megjelenő geometrikus 

algoritmusok működésének megfigyelésére irányul. Legyen szó akár organiku-

san strukturált vagy strukturálisan organikus mezőkről — vásznakról, amelyeken 

a hajtogatások, gyűrődések esetleges mintázatai természetes módon jeleníte-

nek meg geometrikus alakzatokat (Gálik András textilje) —, és véletlenszerű 

vagy tudatos algoritmusok geneziséről. Vajon az alkalmazott művészet terén 

(Katharina Roters gyűjtése a falusi házak vakolatát díszítő geometrikus min-

tákról) vagy az afrikai és egyéb maszkok esetében mit ábrázol, mit fejez ki  

a geometria ornamentikája? A művek párbe-

széde mintha azt mondaná el, hogy az algorit-

musok feszessége vagy oldottsága az ember 

alapvető formatapasztalatát fejezi ki, másrészt 

éppen a térben való tájékozódás kényszere az, 

ami életre hívja a minták megismétlését, soro-

zattá kapcsolódását, azaz az ilyen értelemben 

elgondolt ornamentikát. 

Az ornamentika fogalma tehát jelentősen bővül 

a bennünk élő koncepcióval szemben: a dekó-

rum funkcióján túl minden olyan geometrikussá 

rendezett élményben megjelenik, amely a gaz-

dagságát éppen a megépítettségében, egy szer-

kezet lehetőségében mutatja meg. A műként 

értékelt sorminták vagy mintasorok írásmódok, 

melyek különböző felületek diskurzusaiként 

szövegeket állítanak elő. Elbeszélésük tárgya 

a tér ritmusa, informatikai zsargonnal szólva a 

sáv szélessége, az átvitt szimbólumok vélet-

lenszerű vagy tudatos ismétlődése vagy éppen 

megismétlése. A szerialitás voltaképpen olyan 

meggyőződés, amelyben a tér ritmusa ismétlő-

dések és sorozatok víziójaként plasztikussá lesz. 

Az ornamentika pedig az anyag szerkezetébe 

foglalt minőség: gyűrődés, hajtogatás, kirojto-

sodás, vagyis mindenféle — gyakran esetleges-

nek képzelt — sorozat láncolata, szerveződése. 

Az absztrakció puritánságában beszédes szemi-

otikai rendszer az ornamentika, kérdés, hogy a 

vonalakban megjelenő minta vajon nem éppen  

a hálózat esszenciája, amennyiben ennek ritmu-

sát, rajzolatát, hálózatát alkotja meg. Az orna-

mentika tehát nem valami külsődleges dekórum, 

hanem a formanyelv vagy formatapasztalat 

grammatikája, amelyre e kiállítás különös iróniá-

val hívja föl a figyelmet. Nincs olyan külsődleges 

motívum, ami ne volna szervesen része az anyag 

szerkezetének — például a vonalmozgást ábrá-

zoló szőttes esetében (Molnár Vera) — a mű 

ökonómiája, formavilágának egysége az, hogy 

saját határainak kérdését tárgyává teszi. Kiállító 

művészek: Waldo Balart, Cserny Márton, 

Faa Balázs, Gálik András, Pavel Hayek, 

Julie Knifer, Konok Tamás, Petr Kvičala, 

Major Kamill, Vera Molnar, Nádler Ist-

ván, Ursula Neugebauer, Perneczky Géza, 

Helga Philipp, Rákóczy Gizella, Katharina 

Roters, Diet Sayler, Esther Stocker, 

Waclaw Szpakowski, Türk Péter, Zalavári 

András, valamint afrikai geometrikus ékszerek, 

szőttesek, maszkok és ornamentális mintalapok 

a 19. századból.

A geometrikus formanyelv nem pusztán az 

ember absztraháló képessége, hanem a ter-

mészetben is felismert jelenség; utalás ez az 

absztrakció és a mimézis határának képlékeny 

természetére. Egy vágott felületű meteorit  

kistályszerkezetének rácsozott mintázatához 

érkezik a látogató az OSAS Ornamentika kiállítá-

sáról. A Vasarely Múzeum másik időszaki kiállí-

tása az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumtól és 

Gálik András 
Cím nélkül, 1996
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Waclaw Szpakowski
Tollrajz, 1926

Kézi szőttes, Nigéria
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2egy magángyűjtőtől kölcsönzött néhány meteo-

ritot.  A Vasarely Múzeumba Imre Györgyi által 

meghívott két kortárs bécsi művész az alkímia, 

valamint a művészet és a tudomány határát 

feszegető nézőpontból reflektál a geometrikus 

absztrakció teljesítményeire. Míg az ornamen-

tika-tárlat a művek szerkezeti törekvését az 

őket felépítő mikrovilágok alapján képzelte el, 

vagyis hogy a dekórum, a minta miként szervezi 

meg a mű világát, itt inkább az a kérdés, hogy 

a mű materiális természete miként határozza 

meg a mű koncepcióját. Csutak Magda Csend 

élet V. (1996) című alkotását a Szépművészeti 

Múzeum 2011-ben vásárolta a Nemzeti Kulturá-

lis Alap pályázatán nyert támogatásból, modern 

művészeti gyűjteménye számára. Csutak öt 

elemből álló műve vizuálisan összetett, dinami-

kus szerkezetű alkotás. Az öt, csiszolópapírral 

fedett, egyenként kétosztású tábla egyik térfele 

grafittal telített, amelyen egy-egy égetett por-

celánlap van elhelyezve. A grafit, a graphé,  

a nyomhagyás eredendő alapvegyülete; a lapok 

mindegyikét különböző mennyiségű vas- és nik-

kel-oxid tartalom színezi, leheletfinom eltérés-

sel. A szín anyagi természetéről győződhetünk 

meg itt. Csutak Magda formabontó gesztus-

sal éppen a kémia világán keresztül, az alkímia 

szenvedélyében képzeli el a „monokróm” fogal-

mát és puritanizmusát. Táblaképeinek felületi 

megdolgozása és tagolása az anyag minőségére 

alapozott. Munkájában a vasoxid és a nikkel-oxid 

vegyületeivel kísérletezik, a tér érzetét a szín-

tónusok jellege határozza meg. Különös módon 

kívánja szintetizálni az atomi vegyületek és az 

univerzum világát: számok, ritmusok, vagyis a 

mértékek és méretek, valamint a helyrerakás 

(algebra) belső szabályait követve. 

Az új szerzeménnyel egy időben, a Vasarely 

Múzeum földszinti termében egy másik bécsi 

alkotó, Ingo Nussbaumer fény-installációja 

tekinthető meg. A lesötétített terem vetítő-

gépe fénycsóvákat installál, melyeket nagy priz-

mákon keresztül színeikre bont fel a művész.  

Ha keresztülnézünk a prizmákon, azt láthat-

juk, hogy különböző színű résképek szerve-

ződnek, melyeket Ingo Nussbaumer virtuális 

színcsöveknek (color tubes) nevez. Fénnyel 

írott térképei, vagy a tér illúzióját keltő szí-

nes oszlopai a laterna magica világát idézik: 

neoncsövekhez hasonlatos, ragyogó színek-

ben pompázó fénynyalábok elevenednek meg. 

Tudományos kísérleteiben — hogy a newtoni és 

goethei színspektrumot megfordítsa — a fény 

anyagi természetével és művészi megmunkálá-

sának lehetőségével foglalkozik. A Párhuzamos 

kiállítás értelemvonatkozásban gazdag feszült-

séget implikál: miközben a materiális minősé-

gek kitüntetett szerephez jutnak e művekben; 

vagyis a művészet kísérletező és organikus 

mivoltára reflektálnak, játékba hozzák a tudo-

mányt, mint örök kísérletet és narratívát. 

Türk Péter
Téglakép, 2011

Katharina Roters 
Magyar kocka sorozatból, 2010

Cserny Márton 
Hengerelt struktúra, 1993–2011


