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n. MÉSZÁrOS JúLIa
––––

ELőSZÓ

a kiállítás a heinrich gomperz által 1929-ben bevezetett „Sinngebilde”1

- arthur C. Dantónál „aboutness” - terminusra reflektál. Ez a fogalom azt jelenti,
hogy a műalkotásnak szemantikai szerkezete van, reprezentáció, mely mindig
„szól valamiről”, s ez a valami mélyreható, releván és egyáltalán nem független
a kifejezéstől.2 Vagyis a műalkotás jelentős mélységű esszenciális keretbe, kon-
textusba van beágyazódva.

a kiállítás erre a kontextusra fókuszálva azt vizsgálja, hogyan materializálja a mű-
vész a gondolatát, az intuícióját, a mondanivalóját – az alkotása tárgyát – és a vele
kapcsolatos ismereteit, élmény- és érzésvilágát, emlékképeit, vízióját, és hogyan
érzékenyíti át a kép tárgyát, ha tartózkodik az ábrázolástól, a narrativitástól, az
idealizálástól és a figurativitástól. 

Tárlatunk közelebbről arra keresi a választ, hogy a műalkotásra jellemző, de
a műalkotástól mint mesterséges tárgytól merőben különböző „érzéki dolog” 
hogyan válik a konkrét és absztrakt, vagy konceptuális mű természetévé és ter-
mészetessé a műben a természet, vagy valamely létező absztrakt leképezése, 
tulajdonságának absztrahálása vagy konkretizálása és a képtartalom elhanya-
golása nélkül.

Ez a kérdés legkorábban a xx. század első évtizedeiben, a korai absztrakt és
konkrét művészetben, főleg Kandinszkijnál merült fel, majd az informel, a svájci
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ságára, az eltérések kontrasztjára és dinamikájára, változó ritmusokra és ará-
nyokra, puha vagy határozott foltokra, tiszta vonalakra alapozzák. a tárgyra való
erős koncentrálással a valóság többrétegű sűrűségének az egzakt megragadá-
sára törekednek. Valamennyi bemutatott műre érvényes a benjamini művészet -
értelmezés3 melyben kiemelt szerepet kapott az aura jelenléte. 
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konkrét, strukturalista, monokróm festészetben vált aktuálissá, de csak az 1990-
es évek utáni absztrakt és konkrét művészetben s egyes konceptuális művészek
számára vált központi kérdéssé.

a valamiről való szólás – mint Danto bebizonyította – nem szükségszerű fel-
tétele az alkotásnak, de a művészet és a mű egyik legfontosabb kritériuma és
mércéje, egyben a művészi alkotómunka értelme és eredménye. a művész műre
vonatkozó kérdésfeltevése és a reflektív műalkotás folyamata implikálja, mely-
nek eredményeként a mű nemcsak a mű tárgyát prezentálja, hanem arról a mód-
ról is mond valamit, ahogyan a mű a saját tartalmát megmutatja. Lukács györgy
szerint a művészi kép az egyedi létezők érzékiségét és általános lényegiségét
szintetizálja, ezért képes hatni ránk, hans-georg gadamer viszont úgy gondolta,
hogy mű alkotás eleve csak azért van, hogy megszólítson bennünket. az about-
ness a kép tárgyán túlmutató tartalmakat és azok megformálásának módját fog-
lalja magában.

a kiállítás hat Wallis tartományban élő vagy alkotó, köztük egy magyar szár-
mazású festő, továbbá két zürichi és hat budapesti művész munkáit mutatja be.
Közös jellemzőjük, hogy a művészet és a valóság közötti relációk értelmezésével,
a tárgy/téma tartalmának, mélyen fekvő tulajdonságainak és összefüggéseinek
a felfejtésével és érzéki-konkrét kifejezésük elmélyítésével foglalkoznak. 

az itt szereplő művészek az élet és a természet, a valóság és a világ, a látható
és a láthatatlan, a tér és az idő, és az alkotás folyamatának és mibenlétének a
belső összefüggéseit, a mindennapok történéseit, saját élményeiket, felfedezé-
seiket, reflexióikat tették meg alkotásaik tárgyává. 

Művészetük közvetlen szemlélődésen alapul, mely a természetre és a dolgok,
valamint a művészeti anyagok, eszközök, kifejezés természetére irányul. alkotá -
sai kat lényegre szorítkozva és tiszta művészeti eszközökkel hozzák létre. Műveiket
a színekre, vagy a színbeli, illetve plasztikai viszonyok természetére és folyékony-
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JEgyZET
1  |  heinrich gomperz: Über Sinn und Sinngebilde. Verstehen und Erklären. Verlag von J. C. b. Mohr,
Thübingen, 1929.
2  |  a műalkotás abban különbözik a puszta reprezentációtól, hogy kifejez valamit a tartalmáról, a mű-
vészetről, valamint önmagáról, és meg is testesíti azt a valamit, amiről szól. arthur C. Danto: A közhely
színeváltozása. Művészetfilozófia. Enciklopédia Kiadó, budapest, 2003. 146. és 152.
The Abuse of Beauty Aesthetics and the concept of Art, Open Court publishing, Chicago – La Salle,
Illinois, 2003, 25.
3  |  Walter benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Suhrkamp
Verlag, Frankfurt, 1973. 16. és 53. (7. jegyzet).
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JúLIa n. MÉSZÁrOS 
––––

prOLOguE

The exhibition reflects on the term “Sinngebilde” 1 introduced by heinrich gom-
perz in 1929, which arthur C. Danto refers to as “aboutness”. according to this
concept, a work of art has a semantic structure; it is a representation that is 
always “about something” – and this something is deep, relevant, and not at all
independent of expression.2 In other words, the artwork is embedded in an 
essential framework or context of significant depth.

The exhibition, in focusing on this context, explores how artists materialise the
subject of their art, as well as their thoughts, intuitive insights, messages, knowl-
edge, experience, emotions, memories and visions in relation to it. Furthermore,
the show also looks at how the chosen subject is rendered more sensitised if the
artist refrains from representation, narrativity, idealisation and figurativity. 

Our exhibition, even more specifically, seeks to explain how a “thing of the
senses” – which is characteristic of the artwork, but, on account of that artwork
being an artificial object, is also utterly different from it – becomes the nature
of the concrete and abstract, or conceptual work. Moreover, it explores how 
nature – or some existing abstract representation of it – becomes natural in the
artwork without abstracting or concretising its properties and visual content.    

This question initially arose in early abstract and concrete art – especially in
Kandinsky’s case – during the first few decades of the twentieth century. It later
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Their art is based on direct observation of the natural world and the nature
of things, including the materials, tools and expressions of art. They create their
works – which are based on colours (or on the nature and fluidity of colours and
sculptural aspects), on the contrasts and dynamics of differences, on varying
rhythms and proportions, on soft or well-defined spots, and on clear lines. by
strongly concentrating on their subject, they strive for the exact expression of
the multi-layered denseness of reality. The benjaminian interpretation of art3 is
characteristic of all exhibited works, in which the presence of an aura is given
an emphatic role. 

nOTES
1  |  heinrich gomperz, Über Sinn und Sinngebilde. Verstehen und Erklären. (Thübingen, Verlag von 
J. C. b. Mohr, 1929)
2  |  a work of art differs from mere representation in that it expresses something about its content,
about art, and about itself. Furthermore, it also embodies that which it is about. arthur C. Danto, The
Abuse of Beauty Aesthetics and the Concept of Art, (Chicago and La Salle, Open Court publishing,
Illinois, 2003) 25.
3  |  Walter benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. (Frankfurt,
Suhrkamp Verlag, 1973.) 16 and 53 (note 7). 

became topical in informel, Swiss concrete, structuralist and monochrome paint-
ing. It only became a truly central issue, however, in post-1990s abstract and
concrete art, as well as for certain conceptual artists.

While being about something, as has been proven by Danto, is not necessar-
ily a precondition for artistic creation, it is one of the most important criteria and
measures of an artwork, and of art in general – it is both the point and outcome
of creating art. It is implied by the artists’ questioning about their creation as
well as their reflective process of artistic creation, as a result of which the artwork
not only presents its subject but also conveys some information about how it
shows its own content. according to georg Lukács, an image created by an artist
synthesises the sensuous nature and general essence of individually existing
things, which is the reason why it can affect us. hans-georg gadamer, however,
believed that the sole purpose of artwork is for it to speak to us. aboutness com-
prises contents that point beyond the subject of the image and the method
through which these contents have been shaped.

The exhibition presents works from six artists living or working in the Canton
of Valais (including a painter of hungarian descent), as well as from two Zurich-
and six budapest-based artists. What they share in common is that – through
interpreting the relationships between art and reality, and unravelling the un-
derlying properties and aspects of the subject/theme – they engage in deepen-
ing the sensuous-concrete expression. 

The artists featured here chose as the subject of their artwork the inner in-
terconnections between life and nature, reality and the world, the visible and
the invisible, space and time, as well as the process and nature of artistic creation.
Their works centre on the happenings of everyday life, their own experiences,
discoveries and reflections.  



1312 bErnÁT andrás: Tértanulmány nr. 279  | Space-Study Nr. 279, 2011 bErnÁT andrás: Tértanulmány nr. 280  | Space-Study Nr. 280, 2012



1514 helen von burg: Vibráció  | Vibration VIII, 2016helen von burg: Vibráció  | Vibration IX, 2016



1716 DELI Ágnes: Könnyek  | Tears, 2017DELI Ágnes: hullám  | Wave, 2017



1918

hans Jörg gLaTTFELDEr: Teljes permutáció  |

Complete Permutation, 2005
hans Jörg gLaTTFELDEr: permutáció lefelé tartó háromszögekkel  |

Permutation with downwards Triangles, 2017 



2120 gottfried hOnEggEr: Cím nélkül  | Untitled, 2014gottfried hOnEggEr: Cím nélkül  | Untitled, 2014



2322 KraJCSOVICS Éva: rózsaszín, árnyékkal  | Rose with Shadow, 2017KraJCSOVICS Éva: Zöld tér  | Green Space, 2016



2524 bernhard LOChMaTTEr: Kreisel Domodossola, 2014bernhard LOChMaTTEr: Sárga montázs  | Yellow Montage, 2004



2726 nÁDLEr István: Mindenkor III.  | All Time III, 2008nÁDLEr István: Triptichon II.b., 2007



2928 nÉMETh János: Képinstalláció  | Picture Installation, 2017



3130 nÉMETh János: „0217008”, 2017 Léonie von rOTEn: hasonló  | thesame, 2013



3332 Léonie von rOTEn: halas  | fishyi, 2013 SZIJ Kamilla: Cím nélkül  | Untitled, 2005–2013
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SZIJ Kamilla:
Cím nélkül  | Untitled, 2016



3736 SZÖLLőSI Tibor: Fénytér-képződés I–xII.  | Lightspace Formation I–XII, 2018SZÖLLőSI Tibor: Félelem a sötétségtől  | Horror vacui, 2017



3938 Verena TrOgEr: Cím nélkül  | Untitled, 2016Verena TrOgEr: Cím nélkül  | Untitled, 2011–2012



4140 philippe WEngEr: Cím nélkül  | Untitled, 2007philippe WEngEr: Cím nélkül  | Untitled, 2011



náDler istván (H)
1938, Visegrád
Budapesten él és dolgozik / lives
and works in budapest.
www.nadleristvan. com

németH jános (cH)
1936, Debrecen
Zürich és bázel után, 2002-től Vispen él
és dolgozik / after Zürich und Basel, 
since 2002 he lives and works in Visp,
Canton Valais
http://baslerkuenstlergesellschaft.ch/
kunstschaffende/janos-nmeth/

léonie von roten (cH, D)
1958, Vevey
Sionban és Sulzburgban él és dolgozik /
lives and works in Sion (Ch, Canton 
Valais) and in Sulzburg (D).
www.leosan.ch

szij Kamilla (H)
1957, budapest
budapesten él és dolgozik / lives 
and works in Budapest.
http://www.szijkamilla.hu/

szÖllősi tibor (H)
1962, budapest
budapesten él és dolgozik /lives 
and works in Budapest.
https://www.monogaleria.com/hu/
muveszek_szollosi.html és http://schef-
fergaleria.hu/hu/45/szollositibor

verena troger-imboDen (cH)
Sionban született, raronban él 
és dolgozik / born in Sion, lives 
and works in Raron, Canton Valais
http://www.visarte-valais.ch/artist/
Verena/Troger-Imboden

philippe wenger (cH)
1957, Ernen
Sionban él és dolgozik / lives and works 
in Sion, Canton Valais.
http://ferme-asile.ch/home/artist/30
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bernát andrás (H)
1957, Törökszentmiklós
budapesten él és dolgozik / lives 
and works in Budapest.
http://andrasbernat.blogspot.com/

Helen von burg (cH)
1959, Fribourg
Flühben él és dolgozik / lives and works 
in Flüh, Canton Valais
https://www.helenvonburg.ch/

Deli ágnes (H)
1963, Mohács
budapesten él és dolgozik / lives 
and works in Budapest.
https://hu-hu.facebook.com/
public/Deli-Ágnes

Hans-jörg glattFelDer (Ch)
1939, Zürich
Firenze, Milánó és párizs után new york-
ban és Zürichben él /after Florenz, 
Milano and Paris, he lives and works
in New York and Zürich.

http://www.glattfelder.eu

http://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.asp
x?id=4002166

gottfried Honegger (cH)
1917, Zürich – 2016, Zürich
new yorkban, párizsban, Cannes-ban,
Dallasban és Zürichben élt és dolgozott /
he lived and worked in New York, Paris,
Cannes, Dallas and Zürich.
http://www.collectionsocietegenerale.co
m/fr/artiste/5714-honegger.html

Krajcsovics éva (H)
1947, budapest
budapesten él és dolgozik / lives 
and works in Budapest.
https://artportal.hu/lexikon-
muvesz/krajcsovics-eva-775/

bernhard locHmatter (cH)
1954, brig
Lives and works in Ried-Birg, 
Canton Valais
https://www.bernhard-lochmatter.ch/
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Hans-jörg glattFelDer: cím nélkül /
Untitled, 2014
papír, szitanyomat / serigraph on paper,
70 × 50 cm
Szöllősi-nagy/nemes gyűjtemény / 
Collection Szöllősi-Nagy/Nemes
Hans-jörg glattFelDer: cím nélkül /
Untitled, 2014
papír, szitanyomat / serigraph on paper,
70 × 50 cm
Szöllősi-nagy/nemes gyűjtemény /
Collection Szöllősi-Nagy/Nemes

Krajcsovics éva: rózsaszín, 
árnyékkal / Rose with Shadow, 2017, 
vászon, akril / acrylic on canvas,
75 × 85 cm
Krajcsovics éva: elmozduló /
Mover in Process, 2012/13–2017/18, 
vászon, akril / acrylic on canvas,
80 × 70 cm 
Krajcsovics éva: Kék szürkékkel /
Blue with Greys, 2017,
vászon, akril / acrylic on canvas, 
60 × 120 cm 

Krajcsovics éva: zöld tér / Green
Space, 2016
vászon, akril / acrylic on canvas, 
90 × 100 cm

bernhard locHmatter: sárga 
montázs / Yellow Montage, 2004, 
pigmentnyomat alumíniumlapon / 
pigment print on aluminium plate, 
90 × 90 cm
bernhard locHmatter: vörös 
montázs / Red Motage, 2012,
pigmentnyomat alumíniumlapon /
pigment   print on aluminium plate,
90 × 90 cm
bernhard locHmatter: Kreisel 
Domodossola, 2014, 
pigment nyomat alumíniumlapon / 
pigmentprint on aluminium plate, 
200 × 200 cm

náDler istván: mindenkor iii. / 
All Time III, 2008
vászon, kazeintempera / kazein tempera 
on canvas, 240 × 180 cm
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bernát andrás: tértanulmány nr. 279
/ Space-Study Nr. 279, 2011
vászon, olaj / oil on canvas, 100 × 120 cm
bernát andrás: tértanulmány nr. 280
/ Space-Study Nr. 280, 2012
vászon, olaj / oil on canvas, 100 × 120 cm
bernát andrás: tértanulmány nr. 281
/Space-study nr. 281, 2012
vászon, olaj / oil on canvas, 100 × 120 cm

Helen von burg: vibráció / 
Vibration VIII, 2016
vászon, akril / acrylic on canvas, 
110 × 110 cm
Helen von burg: vibráció / Vibration
IX, 2016
vászon, akril /acrylic on canvas, 
100 × 200 cm (2 db, mindegyik 
100 × 100 cm / 2 pieces, 
each 100 × 100 cm)
Helen von burg: vibráció / Vibration
XI, 2018,
vászon, akril / acrylic on canvas, 
120 × 120 cm

Deli ágnes: látszat / LIKENESS, 2018
fólia, színes üveg / foil, colour glass, 
150 × 120 cm (2 db, egyenként 
150 × 60 cm / 2 pieces, 
each 150 × 60 cm
Deli ágnes: Könnyek / Tears, 2017
vas, üveg / iron, glass, 90 × 200 × 15 cm
Deli ágnes: Hullám / Wave, 2017
fa, üveg / wood, glass, 280 × 82 × 35 cm 

Hans-jörg glattFelDer: permutáció
lefelé tartó háromszögekkel / Permuta-
tion with downvards Triangle, 2017 
fára húzott vászon, akril / wood, acrylic on
canvas, 65 × 50,5 cm, Szöllősi-nagy/
nemes gyűjtemény / Collection Szöllősi-
Nagy/Nemes
Hans-jörg glattFelDer: teljes 
permutáció / Complete Permutation,
2005
akril, fa / acrylic on wood 73 × 105 cm,
Szöllősi-nagy/nemes gyűjtemény / 
Collection Szöllősi-Nagy/Nemes
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szÖllősi tibor: Félelem a sötétségtől
/ Horror vacui, 2017
vászon, olaj / oil on canvas, 120 × 120 cm 
szÖllősi tibor: rétegek / Strata
vászon, olaj / Oil on canvas, 120 × 80 cm 
szÖllősi tibor: Fénytér-képződés 
I-XII. / Lightspace Formation i-xii,
2018,
merített papír, akril / acrylic on hand
made paper, 220 × 235 cm (12 db, 
egyenként 50 × 70 cm / 12 pieces, 
each 50 × 70 cm)

verena troger: cím nélkül / 
Untitled, 2011–2012
vászon, akril /acrylic on canvas, 
110 × 110 cm
verena troger: cím nélkül / 
Untitled, 2011–2012
vászon, akril/ acrylic on canvas, 
110 × 110 cm
verena troger: cím nélkül / 
Untitled, 2016
vászon, akril / acrylic on canvas,
110 × 110 cm

philippe wenger: cím nélkül / 
Untitled, 2007
vászon, akril / acrylic on canvas, 
145 × 145 cm        
philippe wenger: cím nélkül / 
Untitled, 2011
vászon, akril / acrylic on canvas, 
145 × 145 cm
philippe wenger: cím nélkül /
Untitled, 2015
vászon, akril / acrylic on canvas,
150x120 cm
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náDler istván: mindenkor / All Time
IV., 2008,
vászon, kazeintempera / kazeni tempera
on canvas, 240 × 180 cm
náDler istván: triptichon ii.b, 2007
vászon, kazeintempera / kazein tempera 
on canvas, 240 × 180 cm

németH jános: „0217008”, 2017
vászon, enyves festék / distemper 
on canvas, 100 × 80 cm
németH jános: 021708, 2017
vászon, enyves festék / distemper 
on canvas, 55 × 55 cm
németH jános: „021709”, 2017
vászon, enyves festék / distemper 
on canvas, 55 × 55 cm
németH jános: „02170”, 2017
vászon, enyves festék / distemper 
on canvas, 55 × 55 cm

léonie von roten: jégkori /
eiszeitquell, 2013
digitális vegyes technika / digital mixed
technique, ultrasec, 140 × 140 cm

léonie von roten: halas / fishyi, 2013
digitális vegyes technika, digital mixed
technique,  ultrasec, 140 × 140 cm
léonie von roten: hasonló / 
thesame, 2013
digitális vegyes technika / digital mixed
technique, ultrasec, 140 × 140 cm

szij Kamilla: cím nélkül / Untitled,
2016
papír, ceruza / pencil on paper,
150 × 200 cm
szij Kamilla: cím nélkül / Untitled,
2005–2013
papír, ceruza / pencil on paper,
147 × 150 cm 
szij Kamilla: cím nélkül / Untitled,
2017,
papír, ceruza / pencil on paper,
150x150 cm

szÖllősi tibor: transzparencia /
Transparency I, 2016
vászon, olaj / oil on canvas, 120 × 115 cm 
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