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ÜDVÖZÖLJÜK!
Az Európai Parlament képzőművészeti gyűjteményét 
több mint 500 festmény, szobor és egyéb kortárs 
műalkotás alkotja, amelyek az Európai Unió 
országaiból, valamint néhány nem európai uniós 
országból származnak.

A képzőművészeti gyűjteményt 1980-ban a művészet és a sokszínűség 
elmozdítására Simone Veil, a Parlament akkori elnöke hozta létre. Az 
eredeti megközelítés szerint a gyűjteménynek az Európai Parlament akkori 
tíz tagországából származó műalkotásokat kellett tartalmaznia, előnyben 
részesítve azokat a nem pályakezdő fiatal művészeket, akik már bizonyos 
elismerésre és hírnévre tettek szert. Azóta az Európai Parlament vásárlással 
és adományozás révén szerzett műalkotásokkal gyarapítja gyűjteményét.  
Az elmúlt 30 év egyik legátfogóbb és legizgalmasabb kortárs 
képzőművészeti gyűjteményeként tartják számon.

A gyűjtemény kortárs művészeti alkotások együttese. A kortárs jelzőt 
nem művészeti stílusként használjuk, hanem inkább a saját életünk során 
született műalkotásokra utalva. A kortárs művészet jellegénél fogva fejlődik 
és kétségbe vonja a magas és az alacsony művészet fogalmát, az elmúlt 
években ironikus, kísérleti, kereskedelmi és fogalmi elemek hozzáadásával 
újrahatározta azt, új anyagokkal, a médiával, újszerű tevékenységekkel és 
fogalmakkal, valamint giccselemekkel jelentősen kibővítve a mozgalom 
fogalommeghatározását. 

A gyűjtemény egyes darabjai az Európai Parlament brüsszeli, luxembourgi, 
strasbourgi épületeinek nyilvános és munkatereiben, továbbá az európai 
városokban található kapcsolattartó irodákban láthatók. 

A képzőművészeti gyűjtemény tükrözi az Európai Parlament néhány alapértékét, 
nevezetesen a kultúra, a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítását és a kulturális 
sokszínűség tiszteletben tartását. A gyűjteményben szereplő stílusok, korszakok, 
művészek és országok sokfélesége az Európai Unió kulturális gazdagságáról 
és sokszínűségéről tanúskodik. A gyűjteményt alkotó művek változatossága 
tükrözi az Európai Unió „Egyesülve a sokféleségben”; művészet az ember 
tükörképében jelmondatát.  

Az ülésteremben megrendezett kiállítás a gyűjtemény jelenlegi és volt uniós 
országokból származó műalkotásait mutatja be. A tematikus elrendezés 
elősegíti, hogy a látogató megfigyelhesse és összehasonlíthassa az Európai 
Unió kulturális gazdagságát.

Reméljük, hogy élvezni fogja a kiállítást. Amennyiben további kérdései 
lennének, forduljon hozzánk a következő e-mail-címen:  art@ep.europa.eu
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A KIÁLLÍTÁS 
HELYSZÍNRAJZA

1 Olivier STREBELLE Összefutó vonalak (Confluences)  

2 Imi KNOEBEL Kék kanapé (Canapé Blau)

3 Peter DOIG Rejtőzködő ház (Stealth House)  

4 ONA B. Zéró tér (Zero Space)  

5 Michael CRAIG-MARTIN Sötétzöld festmény (Dark Green Painting)  

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Fáradt ember)

7 Viorel MĂRGINEAN A panoráma (Paysage rythmé)

8 Erik ŠILLE Lassan tönkreteszem az otthonod 
(Slowly I damage your home)

9 Petr MALINA Kunyhó a tóparton I. (Chata u jezera I)

10 Lucien WERCOLLIER Átszúrás (La transpercée)

11 Włodzimierz PAWLAK Védőkesztyű (Rękawica ochronna)

12 Ger SWEENEY Bele a szélbe (Into the wind)

13 Vítor POMAR Cím nélkül (Sem titulo)

14 Brigitte KOWANZ Csillognak a fények (Leuchten Leuchten)

15 Rea AFANDITOU Itt vagyok (Eίμαι εδώ)

16 Arjan PREGL Természet (Narava)

17 Marlene DUMAS Imádkozz értem (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Alexi portréja pohárral
(Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19 Valerio ADAMI Személy (Personaggio)

20 Andrey DANIEL Európa tengerpartjai, avagy Marco Polo találkozása 
Erasmusszal (Бреговете на Европа или Марко Поло 
и Еразъм)

21 Maria BLOMBÄRG Hős (Hjälte)

22 Yannis GAITIS A felvonulás (Η παρέλαση)

23 Boris BUĆAN Diptichon: 1. Megfagyott madár, 2. Piac és galambok 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Tržnica i golubovi)

24 Jörg IMMENDORFF Szavazz! (Wähle!)

25 Margrethe AGGER Két lúd (To gæs)

26 SZARKA Péter Titkos társaság

27 Eeva-Liisa ISOMAA A világ születése (Maailman synty)

28 Dominique SOSOLIC Az elmúlt idő emlékezete (La mémoire du temps)

29 Vineta KAULAČA Vizuális memória (Visual Memory)

30 Jaan ELKEN Kopogtatás a mennyország kapuján 
(Knock, knock knocking on Heaven’s Door)

31 Antoni CLAVÉ New York II
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KÖZPONTI 
LÉPCSŐHÁZ ÉS 
BALKON
A kortárs művészetet számos forma, 
stílus és méret jellemzi.



Olivier STREBELLE  
(1927–2017)
Összefutó vonalak  
(Confluences)

1992

Csiszolt rozsdamentes acél
12 x 7 m
Belgium

Imi KNOEBEL  
(szül. 1940)
Kék kanapé 
(Canapé Blau)

1989

Olajfestmény fatáblán
140 x 220 cm
Németország

„Amikor megláttam a lépcsőházat, egy lépcsősort 
középre is elképzeltem.”

Olivier Strebelle stílusát nagy és monumentális méretű 
szobrok jellemzik. Műalkotásai végső formáját elsősorban 
az alkotás kreatív folyamata és az anyagválasztás 
határozza meg. Szobrai gyakran illeszkednek konkrét 
építészeti vagy városi térhez. Lineáris és karcsú 
kialakításuk az őket megfigyelő szem játékos mozgására 
késztet.

„Yves Klein kékre festette, Lucio Fontana pedig összeszabdalta 
vásznát. Mi jöhet még? Ha valamit tenni akar az ember a 
túléléséért, akkor legalább valami ennyire radikálisat kell 
kitalálnia.”

Knoebel minimalista, absztrakt festményeiről és szobrairól 
ismert. Az általa rendszeresen alkalmazott technika a 
„Messerschnitt” vagy „késsel vágás”, illetve az alapszínek – 
piros, sárga és kék – gyakori használata. Imi Knoebel 1975 
óta dolgozik „Mennigebilder” elnevezésű sorozatán, amelyet 
az acélgyártásban használt míniumról, az élénkvörös 
színű korróziógátló festékről nevezett el. Knoebel 1987 és 
1991 között különböző alapszíneket (piros, sárga és kék) 
használva hozta létre a „Kanapék” sorozatot. Nemzedékének 
ipari fordulatát felvállalva egy acélgyártásban használt 
korróziógátló festéket kezdett el használni, amely a 
„Mennigebilder” elnevezésű sorozatát inspirálta. Hasonló 
ipari anyagokat használt a „Kanapék” sorozatában (1987-
1991), amelynek kiváló példája a Canapé Blau (Kék kanapé).

2
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Peter DOIG  
(szül. 1959)
Rejtőzködő ház 
(Stealth House)

1992

Olajfestmény vásznon
199 x 250 cm
Egyesült Királyság

© Sabam Belgium 2018

ONA B.  
(szül. 1957)
Zéró tér (Zero Space)

1997

Olajfestmény vásznon
200 x 180 cm
Ausztria

„Mindig olyan festményeket szerettem volna készíteni, 
amelyek egy történetet mesélnek el, és még többet 
sejtetnek.”

Peter Doig akotásai fényképekből vagy filmekből 
és soha nem a valós életből vagy tapasztalatokból 
merítenek. Ábrázolásmódja felismerhető, és gyakran 
személyes emlékekhez kapcsolódik. Festményei a 
valós világ időtlen pillanatait örökítik meg, amelyeket 
a gondolatok fantasztikus, távoli és zavaros világába 
helyez át.

„A piros szín olyan jó érzéssel töltött el... a festés közbeni 
otthonosság érzésével. A piros maga az erő, az energia és 
az öröm. Mint a nap és a vér... de pozitív értelemben. Soha 
nem éreztem ezt a színt agresszívnek.”

Az ONA B. műveiben központi szerepet játszó piros színről 
a nőiességre és az érzékiségre asszociálunk. Szerinte a 
pirosról összességében motivációval, erővel, örömmel és 
jó közérzettel teli, pozitív asszociációk jutnak eszünkbe. 
Számos műfajban alkot, többek között a festészet, az 
installáció, a performansz, a fényképezés és a zene terén. 

ONA B. a transzcendens dolgok, például a 
metakommunikáció, a meditáció, az álmok és a zen 
iránt is érdeklődik, ugyanakkor társadalmi-politikai 
kérdésekkel is foglalkozik. Művészetét az ismeretlentől 
való félelem és a végtelenség utáni vágyódás motiválja. 
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(szül. 1941)
Sötétzöld festmény 
(Dark Green Painting)

1991

Akril és gipsz vásznon
213,5 x 213,5 cm
Egyesült Királyság

© Sabam Belgium 2018

„A különleges tárgyakban vagy a különleges 
eseményekben sokszor a különlegeset keressük, de 
valójában közelebb lennénk az élet lényegéhez, ha 
megértenénk a hétköznapi dolgok minőségét.”

Az 1990-es években Michael Craig-Martin figyelme 
határozottan a festészet felé fordult, merész 
kontúrvonallal megrajzolt motívumokat és rikító, 
élénk színeket alkalmazva. A művész olyan helyzeteket 
teremt, amelyekben a nézőnek az absztrakt vagy élethű 
felületekkel szembeni előítéletei állandó átalakuláson 
mennek keresztül, vagy irányt váltanak. 1991-ben 
festménysorozatot készített rácsokkal, ilyen a Sötétzöld 
festmény is (Dark Green Painting), amelyről a minta, 
az alap és a mélység tekintetében is elmondható, hogy 
mind rácsozott felület. 

5
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS   
(szül. 1969)                                         
Pavargęs žmogus 
(Fáradt ember)

1998

Akril és olajfestmény vásznon
174 x 209 cm 
Litvánia

„A festmények komor és helyenként kontrasztos színei 
nagyrészt korunk világának leképeződései. Zavarbaejtő, a 
hagyományostól eltérő színharmóniákat használok – olyan 
színeket, amelyek merészen és világosan szólalnak meg.”

Vilmantas Marcinkevičius a kortárs expresszionizmus 
egyik legfigyelemreméltóbb képviselője Litvániában. 
Művei az identitás és identifikáció valamennyi mai 
megjelenési formáján keresztül vizsgálják az ént. Alkotása 
középpontjában spontán, fesztelen módon ábrázolt alakok 
állnak. E visszatérő motívumon keresztül a művész időnként 
a múlttal és jelennel, az egyénnel és társadalommal, az 
egyén társadalomba való beilleszkedésével vagy annak 
nehézségeivel, politikai és gazdasági szempontokkal és 
azok egyéni sorsokra gyakorolt hatásával kapcsolatos 
kényelmetlen kérdéseket feszeget.  



Viorel MĂRGINEAN  
(szül. 1933)
A panoráma 
(Paysage rythmé)

2002

Akrilfestmény vásznon
200 x 350 cm
Románia

„... a dolgokat mindig is felülről, teljes 
szélességükben és átfogóan láttam.”

Mărginean gondosan megfigyeli a természetet 
és változásait, és fragmentumait nagy méretű 
kompozíciókká alakítja át. A tájképek stilizált 
és dinamikus elrendezésével saját képzeletbeli 
jeleneteket hoz létre. Alkotásai a gyermekkori 
otthonból, Erdélyből táplálkoznak. 

Erik ŠILLE  
(szül. 1978)
Lassan tönkreteszem az 
otthonod 
(Slowly I damage your 
home)

2008

Olajfestmény vásznon
220 x 180 cm
Szlovákia

„Tudunk-e úgy agyat mosni, hogy az végül tiszta 
legyen?”

Erik Šille paradox történeteit az elektronikus média 
vagy a „fogyasztói kultúra” képeit használva meséli 
el. Megszerkesztett szürreális vagy akár utópikus 
világában reális emberi problémákkal találkozunk. 
Ezen a képen a vicces, rajzfilmfigura-szerű lények 
báját a jelenet brutális nyersességével állítja 
szembe. Szinte gyermeki naivitással festi le egy 
otthon kegyetlen, destruktív és – a cím szerint – 
előre kitervelt leégetését.
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Petr MALINA  
(szül. 1976)
Kunyhó a tóparton I. 
(Chata u jezera I)

2005

Olajfestmény vásznon
45 x 60 cm
Csehország

„Hosszú távon elmerülni a témában.”

Petr Malina műveit témájuk és esztétikájuk 
tekintetében egyaránt az idealizmus jellemzi. 
Ennek következtében festményei a békés 
egyszerűség érzését közvetítik, amelyek meglepő 
módon előrevetítették – és ma már vissza is 
tükrözik – azt, ahogy mindennapi életünket 
a közösségi médiában idealizált módon 
dokumentáljuk. Profán, ugyanakkor vitathatatlanul 
kifejező és polírozott festményei egy tökéletesen 
eseménytelen, színházi szempontból banális, 
megkomponált véletlenekkel teli útinaplóként 
jelennek meg. Malina művészete egyszerre 
időhöz kötött és időtlen, idillikus, mégis könnyen 
felismerhető rutint hirdet.
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ABSZTRAKT 
KONTRA FIGURATÍV 
MŰVÉSZET
A radikálisan alapelemekre korlátozódó, vagy 
szimbólumokat és felismerhető tárgyakat 
alkalmazó eltérő művészi kifejezésmódok a 
kortárs művészet sokszínűségét szemléltethetik. 



Lucien WERCOLLIER  
(1908–2002) 
Átszúrás 
(La transpercée)

1959

Patinás bronz
64 x 50 x 45 cm
Luxemburg

© Sabam Belgium 2018

Włodzimierz PAWLAK  
(szül. 1957) 
Védőkesztyű  
(Rękawica ochronna)

1987

Olajfestmény vásznon
130 x 150 cm 
Lengyelország

„A legnagyobb jelentőséget a volumen tisztaságának 
és a sorrend rendkívüli egyértelműségének 
tulajdonítottam.”

Lucien Wercollier kezdetben Malloltól, Brâncușitól 
és Arptól merített ihletet, majd szobrai egyre 
inkább absztrakt nyelvi formát öltenek, 
amelyekben a hangsúlyt a tisztán szobrászati 
elemekre helyezi. Kő, alabástrom, márvány, üveg, 
és főként a bronz volt a közege, hogy a fény és az 
árnyék finom kölcsönhatásával a stilizált, szerves 
formákat végül megtalálja. Az egyenes vonalak 
helyett a görbéket kedveli, enyhén polírozott művei 
rendkívüli harmóniát sugároznak.

„Fokozatosan távolodom a festés hagyományos 
koncepciójától. A díszítést elutasítom, szerényen és a 
lehető legegyszerűbben festek.” 

Włodzimierz Pawlak a Gruppa művészeti 
csoport tagjaként az 1980-as évek független 
művészeti mozgalmában vett részt. Festőművész, 
előadóművész, költő és oktató. Művészete mindig 
elméleti megfontolásokon alapul. Alkotásai 
olyan szimbolikus átalakulások vagy konkrét 
metaforák is lehetnek, amelyek a hadiállapotban 
lévő társadalmi és politikai helyzetet, vagy kortárs 
kérdéseket is tükröznek. Vizuális önkifejezésének 
része a humor és az irónia.
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Vítor POMAR  
(szül. 1949)
Cím nélkül 
(Sem titulo)

1983

Akrilfestmény vásznon
193 x 195 cm
Portugália

© Sabam Belgium 2018

Ger SWEENEY  
(szül. 1959)
Bele a szélbe 
(Into the wind)

1994

Akrilfestmény vásznon
153 x 138 cm
Írország

„Egy bizonyos ponton nincs mit tenni, nincs hova menni, és 
akkor szeretek valamit csinálni, úgyhogy festek.”

Vítor Pomar korai műveit – amikor még nem használt 
színeket – a fekete-fehér paletta uralja. A zen buddhizmus 
hatására expresszionista absztrakt stílust követ, és 
határozottan hiszi, hogy a kreatív folyamat mélyen az 
emberi pszichében gyökerezik. A spiritualizmust az 
experimentalizmussal ötvözi, és együttesen alkalmaz 
különböző művészeti technikákat, például a festést, a rajzot, 
a videót, a filmet, a fényképezést és a szobrászatot.

„Ahhoz a felülethez – a vizuális cselekvés lapos vagy sekély 
mezőjéhez – közelítve, amelyre a színekkel és a kompozícióval 
kapcsolatos stratégiákat alkalmazom, a lineáris ritmus, a szín, 
a gesztus és az esemény kulcselemei, valamint a mozdulat 
általános érzete szintézisben találkozott.”

Ger Sweeney kapcsolata a tájjal intim érzelmek és 
emlékek mentén alakult ki. A fotórealizmusról az absztrakt 
expresszionizmusra való áttérését követően Sweeney 
kizárólag emlékezetből kezdett festeni, elvont formát 
kölcsönözve feldolgozott érzelmeinek vagy benyomásainak. 
Nehéz lenne pontosan meghatározni, hogy mire utal a „Bele 
a szélbe” című festmény, de ez nem is fontos. Az elsősorban 
a homályos ecsetvonások diktálta kompozíció torzított 
térbeli érzést nyújt. Úgy tűnik, hogy az ábrázolt elemek 
fizikai integritása annyira instabil, hogy a festő csak a kémiai 
káosz elmosódott pillanatképét tudta rögzíteni. Végső soron 
az emlékek inspirációul szolgálnak intim és csodálatos 
festményeinek elkészítéséhez.
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Marlene DUMAS  
(szül. 1953)
Imádkozz értem  
(Bid voor mij)

2004

Vízfesték papíron 
(6 lap)
130 x 73 cm
Hollandia

„A modern művészet természeténél fogva nem 
hagyományos tevékenység. Célja inkább a 
hagyományos és a normális fogalmának kiterjesztése. 
A művészet arra való, hogy ne kevesebbet, hanem 
többet lássunk.”

Marlene Dumas figuratív műveiben fényképekből, 
újság- és képeslapkivágásokból, valamint személyes 
emlékeiből meríti ihletét. Jellegzetes technikáját 
használva – ahogyan olajjal fest vászonra, vagy 
tintával és vízfestékkel papírra – csakis az ő stílusára 
jellemző, elmosódott, ijesztő és rémisztő arcok 
jelennek meg képein. Ismétlődő témái:  
a fajok, az érzékiség és a pornográfia, az erőszak és 
a gyengédség, a bűn és az ártatlanság. Pszichológiai 
töltetű képei zavaróan intimek, intenzív feszültséget 
okoznak, és a nézőt saját prekoncepcióival és 
félelmeivel szembesítik. Marlene Dumas napjaink 
egyik legnevesebb művésze, és művei telítve vannak 
a maga komplexitásában megjelenő élettel.
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A FÉNY A 
MŰVÉSZETBEN 
A technológiai fejlődés lehetővé teszi, 
hogy a kortárs művészet más-más módon 
foglalkozzon a fénnyel: átlátszó anyagként, 
élénk színként és valódi fényforrásként.



Rea AFANDITOU  
(szül. 1960)
Itt vagyok 
(Eίμαι εδώ)

2005

Akrilfestmény plexiüvegen
100 x 86 x 9 cm
Ciprus

Afanditou ezt a festményt a nicosiai Argo 
Galériában 2005-ben megrendezett „Itt vagyok” 
című kiállításra készítette.

Rea Afanditou ciprusi művész „Itt vagyok” 
című festményét úgy is lehet értelmezni, mint 
ami bemutatja a Ciprus szigetére jellemző, 
meghatározó érzékszervi élményeket. A színek 
és a kő melegsége ellentétben áll a gyakran 
menedékként szolgáló helyi növényzet üdeségével. 
Ez a festmény érzékletes képeslapként vagy 
egyfajta szintézisként működik. 

Brigitte KOWANZ  
(szül. 1957)
Csillognak a fények 
(Leuchten Leuchten)

1997

Akril, acél, fa és neonvilágítás
120 x 180 x 19 cm
Ausztria

„A fény az, amit látsz.”

Kowanz művei konstruált terek és térbeli 
kölcsönhatások révén valósulnak meg. Tárgyai és 
installációi pontos megtervezésével a belső és külső 
tér egymásba olvad. A fények, a szavak és a tükrök 
összefonódnak, és költői töltéssel rendelkező 
határtalan áramlásuk új perspektívát hoz létre.
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Arjan PREGL  
(szül. 1973)
Természet 
(Narava)

2004

Olajfestmény vásznon
131 x 111 cm
Szlovénia

© Sabam Belgium 2018

„Akkor vagyok a leginkább elégedett, amikor a 
munkám során egyszerre három kulcsfontosságú 
elem is jelen van: kapcsolódás a művészet 
történetéhez, a humor és a politikai szerepvállalás.”

Első tematikus ciklusaiban Arjan Pregl a 
társadalomban betöltött szerepét vitatja: kritikusan 
gondolkozva és vizuális látásmódján keresztül 
megszűrve kapcsolja össze az őt körülvevő világot. 
Utalást tesz a festészeti stílusokra és humoros 
megközelítésre törekszik. Ezen a festményen a 
realista elemek stilizált természeti jelenségekké 
alakulnak át, amelyek számítógépes programok 
segítségével a rájuk leginkább jellemző formai 
jegyekre redukálódnak.
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PORTRÉK 
A különböző portrék emberi történeteket 
mesélnek el és tükrözik az ember 
társadalomban betöltött szerepét: egyén, 
hős vagy névtelen alak?



Madeleine GERA  
(szül. 1960)
Alexi portréja pohárral 
(Ritratt ta ‘Alexi 
b’tazza)

2001

Olajfestmény vásznon
89 x 79 cm 
Málta

© Sabam Belgium 2018

Valerio ADAMI  
(szül. 1935)
Személy 
(Personaggio)

1983

Akrilfestmény fán
74,5 x 56,5 cm
Olaszország

„A művésszé válás más, mint az akadémiai szabályok 
szerinti festés megtanulása – annál sokkal finomabb 
kérdés.”

A portré a művész régi mesteriskola iránt tanúsított 
rendkívüli érdeklődését fejezi ki. A portréfestésnél 
alkalmazott naturalista hagyományt Firenzében 
folytatott tanulmányai ihlették. Az innovatívnak 
bizonyára nem nevezhető Gera olyan elemeket 
hangsúlyoz ki, amelyek a kortárs művészetben 
talán elvesznének: az apró részletek megfigyelése 
és a festési technikák mesteri birtoklása.

„A természetet rajzolva változnak a dolgok, az 
»ábra«, a rajz tárgya is változik, és az intuíció témává 
válik. Talán ez a MŰVÉSZET eksztázisa.”

Valerio Adami az olasz pop art mozgalomhoz 
kötődik. A fekete kontúrvonalakkal határolt, élénk, 
nem realisztikus színű, töredékes tárgyai laposak, 
perspektíva nélküliek, amelyek reklámképekre 
emlékeztető, távoli világot is megidéznek. Stilizált 
és szimbolikus képi világa a művész politika 
iránti érdeklődését fejezi ki, és modern, nyugati 
társadalmunkat vizsgálja.  
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Andrey DANIEL  
(szül. 1952) 
Európa tengerpartjai, avagy 
Marco Polo találkozása 
Erasmusszal 
(Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм)

2004

Olajfestmény vásznon 
140 x 140 cm
Bulgária

© Sabam Belgium 2018

Maria BLOMBÄRG  
(szül. 1945)
Hős 
(Hjälte)

1998

Textil- és tűkollázs
108 x 77 cm
Svédország

„Az idők krónikásai vagyunk, és ha a dolgokat nem 
tudjuk megváltoztatni, akkor legalább lássuk őket 
olyanoknak, amilyenek.”

Andrey Daniel régóta érdeklődik Erasmus és a 
humanizmus iránt, mindkettő festményeinek 
visszatérő témája. „... az én univerzumomban 
hemzsegnek a tanúk, az elkövetők, a vádlók és a 
vádlottak, és főként az »egymáshoz kapcsolódó 
személyek«. Ráadásul a festészet – az igazságok, 
féligazságok, hazugságok, a fikció, a groteszk és 
az apoteózis egyvelege – bőséges dokumentációs 
anyagot is tartalmaz.”

„A színek már adottak, ha textillel dolgozom. Úgy is 
mondhatjuk, hogy textíliákkal festek.”

Maria Blombärg apróra vágott használt 
textildarabokat visz fel előzetesen megrajzolt 
vászonra, melyekből a teljes kép a pixelekhez 
hasonlóan alakul ki. Ez a technika automatikusan 
korlátozza a vizuális kifejezést, és olyan elvontabb 
és naivabb, egyszerű stílust eredményez, amely  
az impresszionisták ecsetvonásait idézi meg.  
A szövetdarabok a néző szemében csak bizonyos 
távolságból állnak össze mintává és formává.
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Yannis GAITIS  
(1923–1984)
A felvonulás 
(Η παρέλαση)

1983

Olajfestmény fán (festett 
féldombormű)
160 x 115 cm
Görögország

Az „antropakiák”, ezek az arcnélküli, emberszerű 
figurák Yannis Gaitis védjegyévé váltak. Ő volt 
Görögországban a háború utáni első modernista 
festők egyike, aki a kezdetekben szürrealista, 
kubista és absztrakt stílusban alkotott. A különböző 
változatokban felbukkanó rengeteg egyenfigura 
későbbi festményeiben uralkodóvá vált. Így 
fejezte ki véleményét a modern városokban 
folytatott tömeges életmód egyformaságáról, 
elszigeteltségéről és sterilitásáról. Egyéniség 
hiányában ezek az emberek csupán egy olyan 
tömeg részei, amely egy nagy kép repetitív vizuális 
motívumát adja ki.
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MADARAK
A madarakat gyakran a szabadsággal 
kötik össze, amely az Európai Unió 
egyik alapértéke, és amelyet az Európai 
Parlament támogat.



Jörg IMMENDORFF  
(1945–2007)
Szavazz! 
(Wähle!)

1979

Vízfesték papíron
28 x 20,5 cm
Németország

© Sabam Belgium 2018

„Hogy a művész betölthet-e társadalmi funkciót vagy 
sem, megválaszolatlan kérdés marad.”

Immendorff munkásságát gyakran önéletrajzi 
reflexiókhoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
kritika jellemzi. Az 1970-es években készült 
Café Deutschland sorozatban Németország 
kettéosztottságát vizsgálta. Együttműködött a 
keletnémet absztrakt festővel, A. R. Penckkel. 
Immendorff a német neo-expresszionista 
mozgalom, a „Neue Wilde” tagja volt. Figuratív 
stílusát gyakran szimbolizmus és irónia hatja át.

Boris BUĆAN  
(szül. 1947)
Diptichon: 1. Megfagyott 
madár, 
2. Piac és galambok 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;  
2. Tržnica i golubovi)

2013

Akrilfestmény vásznon
140 x 140 cm (mindkét kép)
Horvátország

© Sabam Belgium 2018

„Egész életemben valami újat és jót próbáltam 
létrehozni. Ön mondja meg, hogy mindez fontos-e.”

Bućan védjegye a plakáttervezés. Uralkodó 
művészeti stílusa a nagyméretű „plakátfestmény”, 
mellyel felkelti a közönség figyelmét és új 
fogalmat hoz a grafikai tervezésbe. Az „ambient” 
művészet városi térben történő megteremtésével a 
tömegkultúrát, a mindennapi életet és a különböző 
művészettörténeti stílusokat idézi meg. A 90-es 
években – megőrizve az őt jellemző grafikai stílust 
– festésre vált át. 
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Margrethe AGGER  
(szül. 1943)
Két lúd 
(To gæs)

1983

Kárpit
87 x 68 cm
Dánia

„A kárpitszövőknek más lehetőségeik vannak, mint a 
festőknek. Mi a fonallal festünk.”

Margrethe Agger a természetből kölcsönzi 
motívumait. Kárpittá alakítja át a különböző 
alkotóelemeket, mint az égbolt, a tenger, az 
állatok, a növények és a kövek. Élénk színei vagy a 
konkrét tárgyat idézik meg, vagy képzeletgazdag 
művészi stílusát tükrözik. Műveihez Mexikóból és 
számos északi országból – többek között a saját 
vidékéből – merít inspirációt.



NYOMATKÉSZÍTÉS 
Különféle anyagokat és eljárásokat lehet 
a nyomatkészítés során alkalmazni és 
használni: maratás, litográfia, fametszet és 
szitanyomás. A digitalizáció új elemeket hozott a 
nyomatkészítésben.



SZARKA Péter 
(szül. 1964)

Titkos társaság

példány: 2/3

2007

Durst Lambda nyomat
100 x 150 cm
Magyarország

Szarka Péter eredetileg festészetet tanult, majd 
a magyarországi rendszerváltást követően a 
progresszív kortárs Újlak Csoport tagja lett, és a 
digitális képalkotáshoz fordult. Festői nézőpontját 
megtartva egy 3D tervezőszoftver segítségével 
digitális úton hozza létre álomszerű, figuratív, 
virtuális vízióit ábrázoló fényképeit. A Durst 
Lambda nyomdatechnológiával rendkívül éles 
és részletgazdag nyomatokat lehet készíteni. 
Az új technológiai fejlemények nyomán művei 
megkérdőjelezik a technológiai fejlődés vizuális 
kultúránkra gyakorolt hatását.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(szül. 1953)
A világ születése 
(Maailman synty)

példány: 7/30

1998

Polimer metszet
97 x 140 cm
Finnország

„Szeretném az idővonalakat és az ok-okozati 
viszonyokat összekeverni és egy képzeletbeli teret 
létrehozni.”

Műveinek alapját mindig a tájképek alkották, de 
Isomaa túlmegy a valóságon, és képeiben egy 
belső lelki állapotot próbál megragadni. Elnagyolt 
kontúrokkal olyan képzeletbeli teret hoz létre, 
amelyet a néző békésnek, de veszélyesnek is láthat. 
Műveit gyakran polimerre, de elsősorban a saját 
maga által készített vászonpapírra nyomja. 
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Dominique SOSOLIC  
(szül. 1950)
Az elmúlt idő emlékezete 
(La mémoire du temps)

1981

Metszet
70 x 60 cm
Franciaország

„Egy kis metszettel gyönyörű útra lehet kelni.”

Dominique Solosic szenvedélyes metszetkészítő, 
aki elsősorban a művészettörténet legnagyobb 
művészei, például Dürer által alkalmazott rezet 
használja. Az anyag stílusbeli finomságot és 
precizitást biztosít, és az apró részletek kidolgozását 
finom vonalakkal teszi lehetővé. Művei – a 
szürrealista elemeken és a költői illusztrációkon 
kívül – figuratívak, gyakran misztikusak, és – 
ellentétesen a mai társadalommal – lelassulnak 
az idővel.
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VÁROSI TEREK 
A dinamikus együttélés tereit emberek 
hozzák létre. A műalkotások a városi élet 
különböző pillanatait ragadják meg.



Vineta KAULAČA  
(szül. 1971)
Vizuális memória 
(Visual Memory)

2004

Olajfestmény vásznon
13 x 10,5 cm egyenként 
(16 rész)
Lettország

„Az észlelés kérdését szándékozom feltárni, 
[...] munkámat a fotográfiai források alapos 
tanulmányozásával fejlesztem. Minden fénykép 
információt hordoz a múltról.”

Kaulača művei a valóság észlelését a fotográfiai 
pillanatfelvételekhez hasonló festményeken 
térképezik fel. Képei egy adott pillanatban, eltérő 
távolságból és nézőpontból látott emlékképek, 
amelyek különböző szinteken a mozdulat 
megragadására tesznek kísérletet. Ilyen vizuális 
kombinációban tükrözi a valóságot, és az idő- és 
téráramlás érzékelésével szembesít minket. 

Jaan ELKEN  
(szül. 1954)
Kopogtatás a 
mennyország kapuján 
(Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door)

2007

Akrilfestmény vásznon
160 x 200 cm
Észtország

„A festészet nagyon széles területet ölel fel, határai 
pedig más médiákkal mosódnak egybe.”

Jaan Elken „stilisztikai nomádnak” nevezi 
saját magát. Kezdetekben hiperrealista volt, 
majd Észtországban az egyik legelismertebb 
absztrakt művész lett. Képzett építészként vastag 
festékréteggel kialakított textúrával, visszafogott 
tónusokkal és gyakran szöveges elemekkel tűzdelt 
városi témákat ábrázol. Ez a kép egy saját popzenei 
élményeivel kapcsolatos sorozat része. Címét a Pat 
Garrett és Billy, a kölyök című film Bob Dylan által 
szerzett betétdala alapján kapta. 
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Antoni CLAVÉ  
(1913–2005)
New York II 

1989

Vegyes média
162 x 130 cm 
Spanyolország

© Sabam Belgium 2018

„Az álmok anyagából készülünk.”

Antoni Clavé a barokkos díszített stílustól 
egészen a minimalista esztétikáig, majd a 
teljes absztrakcióhoz jutott el. Dolgozott 
festőként, nyomatkészítőként, szobrászként és 
gyermekkönyv-illusztrátorként, de díszlet- és 
jelmeztervezőként is ismert volt. A Picassóhoz 
hasonló művészektől ihletet merítve számos 
anyaggal kísérletezve fedezte fel a kollázsban 
rejlő lehetőségeket. A New York II az 1972-ben és 
1989-ben tett látogatásain alapuló, a városi élettel 
kapcsolatos sorozat része.
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