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Az Art+Text Budapest három bécsi kortárs művész, Hugo Canoilas, Christoph Meier és Simon Mullan 

helyszínfüggő műalkotásaiból rendezett, Transitioning Spaces című kiállításnak ad otthont. 

Az egyik legszebb budapesti szecessziós épület építészetileg különböző karakterű termeit megtöltő 

installációk újrafogalmazzák a galéria terét. Az egykori Bedő-rezidencia kialakítása és történeti kontextusa 

meghatározó a kiállítás szempontjából, hiszen a család mecénásokat és a társadalmi élet ismert szereplőit 

tudhatta sorai között a 20. század során. A négy kiállítóterem egykor a modern, a barokk, a rokokó és a 

reneszánsz művészet előtt hódolt, a korszakoknak megfelelő kialakítással, bútorokkal és közszemlére tett 

műtárgyakkal. 



A Transitioning Spaces művészei olyan helyszínspecifikus műtárgyak elkészítésére kaptak felkérést, 

amelyek – megbirkózva a galéria térbeli elhelyezkedésével és történeti aurájával – segítenek átformálni a 

korábbi lakóotthont a friss kortárs művészet létrehozására és bemutatására szolgáló nyilvános térré. 

Különféle megközelítési módjaik a mai installációs művészet sokféleségét és a bécsi művésztársadalom 

legjavát képviselik. 

Hugo Canoilas legfrissebb festményét mutatja be a Rokokó Terem parkettáján: a hatalmas, habszivacsból 

és vászonból épített, földön fekvő kép mintegy átfolyik a galéria szomszédos termeibe, reakcióba lépve a 

többi munkával. Az installációt egy videómunka egészíti ki a terem plafonjára vetítve. A látogatók leülhetnek, 

lefeküdhetnek, sőt teljesen belesüppedhetnek a mindent körbeölelő installációba. Ez az új műtárgyegyüttes 

– a művész szavaival élve – „a fej és a gyomor között születik”, vagyis a racionális és az ösztöni úgy 

találkozik benne, hogy előbb meg kell tapasztalni az élményt és csak utána lehet elgondolkodni rajta. A tinta 

és fehérítő segítségével a vásznon létrehozott absztrakt expresszionista motívumok – az esztétikai kvalitás 

mellett – kihangsúlyozzák a Rokokó Terem látványos kialakítását, megnyitva az utat a festészet 

médiumának, a közvetítő kontextusnak és a galéria szélesebb kulturális összefüggésrendszerének újfajta 

megismerése és értelmezése előtt. 

Christoph Meier Cím nélkül installációjának rudakból és csatlakozópontokból álló 6×3-as rácsozata a 

Modern Teremből kiindulva ér át a galéria összes helyiségébe. Meier – az építészi precizitással kivitelezett 

térbeli beavatkozás segítségével – a galéria köztes tereire vonzza a tekintetet, ahol a jelentést inkább a 

művek hiánya szokta létrehozni, nem a jelenlétük. Az installáció utal a mai társadalomban egyre nagyobb 

szerepet játszó olyan időleges építményekre mint a piacok vagy a sátortáborok, továbbfűzve a mű korábbi, 

2012-től kezdve különböző osztrák és nemzetközi kiállítóterekben, illetve magángalériákban testet öltött 

változatai által megpendített, térről szóló gondolatokat. Meier műve – a maga formai kialakításával – a 

kiállított alkotásokat összekötő híd, ami fizikailag is összekapcsolja a négy különböző építészeti örökséget 

hordozó termet. 

Simon Mullan Reneszánsz Teremben fellógatott installációja olyan láthatósági anyagból készült, amit 

biztonsági mellényként hordanak városszerte a gyalogosok, kerékpárosok és az építkezési dolgozók. Az 

alkotás napjaink egyszerre kényszeres és önelégült biztonsági intézkedéseire hívja fel a figyelmet. A rikító 

sárga anyagból és ezüstös fényvisszaverő sávokból készített installáció nekünk szegezi a nagyon is 

időszerű kérdést: „Mi a biztonság – mi az, amitől és kinek a számára?”.  

A kiállítás friss és most készült műveket vonultat fel, amelyek olyan szokatlan alapanyagokból készülnek 

mint a fémszerelvény, a habszivacs vagy a fürdőszobacsempe. A festmények, szobrok és installációk 

betekintést engednek a művészek saját univerzumába, kihívások elég állítva a térről és a független galéria 

lehetőségeiről alkotott elképzeléseinket.  

 

A kiállításmegnyitót a szintén Bécsben dolgozó Nicola Pecoraro helyszínfüggő hanginstallációja egészíti ki. 

 

A kiállítás támogatói:   


