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Hegyi Lóránd magyar művésze" örténész évtize-
dek óta külföldön él, jelenleg a franciaországi Saint 
Étienne modern művészeti múzeumának igazgatója. 
O"  is hű maradt azonban Európa középső, keleti 
és déli tájaihoz. Ez ösztönözte a Promenád-projekt, 
a negyven évesnél fi atalabb képzőművészek egész 
földrészünket bejáró seregszemléje tervének kidol-
gozására is. Kezdeményezésének eddig a saját szék-
helye melle"  Pozsony, Belgrád és Parma ado"  o" hont, 
majd Budapest után Szarajevó, Prága, Palermo, Nápoly, 
Valencia, Barcelona, Isztambul és Tel-Aviv következik. 
Ezzel azonban még korántsem ér véget a nagyváro-
sok sora, hiszen a tárlat további megállói a Baltikum-
ban és Skandináviában lesznek.

Hegyi abból indult ki, hogy az egyetemes képző-
művészetben mára véget ért az egész földgolyót átfo-
gó, általános érvényű elmélet és gyakorlat kora. En-
nek a teoretikusok által jelképesen a „globális elbe-
szélés” névvel illete"  korszaknak végleg leáldozo" . 
Világszerte kivirágzo"  viszont a városok, országok 
és térségek sokkal szűkebb művészközösségeinek 
sajátos, helyi problémafelvetése, amelyben akár az 
egyén (vagyis az úgyneveze"  „mikro-narratíva”) is 
szóhoz juthat. Az előzetes válogatásokon ezek a sze-
mélyes történetek kerültek előtérbe. Az egyes kiál-
lításokon fele-fele arányban vesznek részt az éppen 

vendéglátó város fi atal alkotói, illetve az előző vagy 
következő színhelyekről meghívo"  külföldi művé-
szek. Budapesten Kovács Gábor bankár és műgyűjtő 
Andrássy úti palotájában – a Kogart Ház két szintjén 
– látható a bemutató február végéig. Tíz ország, tíznél 
több külföldi és ugyanannyi hazai képviselője félszá-
zat is meghaladó munkával vesz részt a kiállításon. 
A hazai alkotásokat Szabó Noémi művésze" örténész, 
a külhoniakat Hegyi Lóránd váloga" a össze. A két 
kurátor közös szempontja volt, hogy a hagyományos 
festészet–szobrászat–grafi ka hármasától a manap-
ság divatos installációig lehetőleg minden képző-
művészeti műfaj megjelenjen. Igyekeztek mindezt 
úgy összehangolni, hogy a bel- és külföldi fi atalok 
alkotásai – tartalmi és formai szempontból egyaránt 
– „párbeszédet” folytathassanak egymással.

A néző akár saját maga is kiválaszthatja azokat 
a művészeket és műveket, akik, illetve amelyek a 
maguk meglátása szerint közelebbi „dialógusba” 
elegyedtek. Számomra az úgyneveze"  fotó-realis-
ta életképek közül például egy csoportba kerültek 
Adorján A" ila „Felkészülés egy városra” című olaj-
képének legújabb divat szerint öltözö" , uno" an 
üldögélő „pláza-cicái” és Szabó Ábel kopo"  belvá-
rosi utcarészlete a fali telefonnal, valamint az elő" e 
„obligát szerelésben” (bőrdzsekiben és terepmintás 
nadrágban) álldogáló Varga Péter szobrászművész-
szel. A bosnyák Danica Dakić a „La grande galerie” 
elnevezésű kompozícióján a konténerektől zsúfolt 
menekül" áborban egy barokk templomrom lenyű-
göző feste"  díszletvásznát feszíti ki. Ez elő"  örökíti 
meg a sokgyerekes roma család, rongyos ruházata 
ellenére is vidáman mosolygó tagjait. Tóth Ágnes i& ú 
szerelmespárja (Feledhetetlen pillanat), egy rene-
szánsz freskótöredék modern átértelmezése. Kissé 
távolabbról és felülnézetből ábrázolja Kairó utcáján 
a hétköznapok névtelen kisembereinek sürgés-for-
gását Jakatics-Szabó Veronika (Lombok és gyümöl-
csök). Így tesz Podmaniczky Ágnes is „Célforgalom” 
című alkotásán, ahol az összevissza tébláboló szürke 
embertömeg szélén egyetlen alak emel magasba egy 
piros-fehér „Behajtani tilos!” táblát. Érdekes, víz-
festéssel dolgozó hármast alkot Barthélémy Toguo 
„Baptism” jelenete a folyó sodrásában „keresztelke-
dő” férfi val; Ruth Barabash ülő leánya és Ugo Gile! a 
„Volto” elnevezésű, már-már egyszínű szürke-drapp 
árnyalatú, maszkszerű arca. Marine Joa! on gyer-
mekfi rka modorában, tarkabarka, meseszerű lénye-
ket és növényeket vete"  papírra önfeledten. Moizer 
Zsuzsa „A haj elvesztése” című, drámaian fekete-fe-
hér pálcika-emberkéje viszont akár a rákbetegséggel 
is kapcsolatba hozható…

Promenád-projekt

Fiatal kortársaink nemzetközi vándortárlata a Kogartban

Liliana Moro: Underdog (Alulmaradt)
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A realisztikus témáknál és for-
máknál maradva, megemlíthetjük 
Fülöp Gábor stilizált, bordó-arany, 
gyöngyberakással boríto"  álló 
aktját (Katica), Komlovszky-Szvet 
Tamás plasztikájának ezüst tálcán 
kínált bronzfejét (Anyag nélkül), 
Liliana Moro szürke kutyaszobrai-
nak, vagy Nina Kovacheva kerámia, 
üveg és bronz angyalkáinak együt-
tesét. Ez utóbbit az teszi különle-
gessé, hogy a mosolygós giccsek 
darabokra törtek. Teljesen ember-
mentes Borbála Blahó „Pod je plavo” 
(Kék padló) lakásbelsője, akárcsak 
a szerb Michael Milunović „Global” 
című képének éjféli utcasarka a 
bárhol, bármikor előforduló sivár, 
üveg-beton kockaházakkal. Riz-
mayer Péter hat összefüggő képén 
az azonos erdős, dombos táj fele"  
a köd fokozatosan eloszlik (Szellő), 
míg Szanyi Borbála négy, együvé 
tartozó, meszelt deszkapalánkján 
hófehér házisző" es terítő és óriási 
haltetem domborodik (Apokrif). 
A szlovák Denisa Lehocká installá-
ciója egy tervező iroda visszafogo"  határozo" ságát 
idézi. Erik Binder fából ácsolt, hajó alakú terepállvá-
nyának szerpentinje viszont inkább egy hobbipince 
játékos hangulatát sugallja. Frauke Boggasch szintén 
cím nélküli tárgy-együ" ese, a maga teljesen elvont 
mértani részleteivel, fekete-fehér kontrasztokat tart. 

Minden kiállító városban a helyi nyelven és an-
golul készül tárlatvezető. Ezekből az egész földrészt 
keresztül-kasul bejáró, folyamatosan változó ván-
dorkiállításokból a végén, átfogó európai művészeti 
kiadvány-gyűjtemény állítható majd össze.

Wagner István 

Danica Dakić: 

La grande galerie 

(A nagy csarnok)

Szanyi Borbála: 

Apokrif 

(installáció)


