
1983-ban, 25 éve Országos Iparművészeti Kiállításnak 
adott otthont a Műcsarnok. A kiállítás meghatároz-
ta az iparművészet területeit a környezettervezés-
ben és az egyedi, kézműves tárgy létrehozásában. 
Az utóbbi kapásból vonatkoztatható a képző-
művészetre is, az előbbi csak alaposabb vizsgálat 
után. A tárlat az iparművészeti tárgyak készülésé-
nek mind a környezetalakításra, mind az egyedi 
tárgyformálásra jellemző, komplex folyamatát be-
mutatta a probléma-megközelítési variációktól az 
előterveken, tervezési meneten, létrehozó techno-
lógián, felhasználási szituációin keresztül a keres-
kedelemig. A tervszerűség tehát az iparművészet 
mindkét említett területét meghatározza. Ugyan-
akkor ez az a jellemző, mely látszólag elkülönítené 
egymástól a képző- és az iparművészetet, ha – leg-
alábbis Ernst Gombrich szerint – a 20. század mű-
vészetét nem éppen a konceptualitás (a fogalmi-
ság, gondolatiság) különböztetné meg a korábbiak 
illuzionizmusától; ha a konceptualizmusnak mint 
irányzatnak és a konceptuális mű új létformájának 
(például: tervek) megjelenése nem vonta volna 
maga után – korunk neokonceptualista művészeté-
ben – a képzőművészeti alkotófolyamat hasonlóvá 
válását, elsősorban a projektművészetben, de már 
korábban, az installáció, environment műformá-
jában is. (Különbség legfeljebb az alkotófolyamat 
állomásainak sorrendjében fedezhető fel.)

Kérdésünk tehát a képző- és az iparművészet közti 
viszonnyal kapcsolatos.

Előbb azonban meg kell határoznunk egy, oly-
kor az iparművészethez tartozó, máskor tőle füg-
getlennek tartott terület, a design helyét. A design 
(ipari formatervezés), megjelenése óta sok fejtö-
rést okozott nálunk a terminológiákkal foglalkozó 
szakembereknek, lévén hogy iparművészet sza-
vunk, mely folyamatos jelentésváltozáson ment át 
az elmúlt több, mint 100 évben, az ipart is magában 
foglalja. (Erről bővebben a Craft és Design kiállítás 

* A Craft és design konferencia nyitó előadása, mely el-
hangzott 2009. január 12-én az Iparművészeti Múzeum-
ban.

készülő katalógusában.) A szocialista hiánygazda-
ságból fakadóan 1983-ban, a bemutatott iparművé-
szeti tervezési folyamat még nélkülözte az elhasz-
nálódás, reklám, fogyasztás (Baudrillard által már 
jóval korábban ismertetett) stratégiáit. Ha ez utób-
biakat is fi gyelembe vesszük, akkor egyértelműen 
körülhatárolódik egy új tevékenység: a 20. század 
újszerű művészi gondolkodásának legautentiku-
sabb fejleménye, a design (illetve ellenlábasa: a 
fogyasztás- és tárgyiasulás-ellenes konceptuális 
művészet). Amit vagy elkülönítünk a művészettől 
(utóbbiba egyformán beleértve a képző- és az ipar-
művészetet is), vagy beszélhetünk róla úgy, mint 
az iparművészet részéről, ez esetben ennek egészét 
megkülönböztetve a képzőművészettől. Az előbbi 
megoldást támasztja alá az a paradoxon, mely sze-
rint a design jelentése egy, a művészi „alkotó” fo-
lyamatnak ellentmondó, mégis abban szerepet ját-
szó összetevő révén válik világossá (és különül el 
mind az ipar-, mind a képzőművészetétől), s ez az 
elhasználódás betervezése. Persze, az aere perennio 
horatiusi igénye elhalványult mára, különösen az 
élő és a provizórikus műalkotástípusok elterjedé-
sével. A fogyasztás biztosítása érdekében minél rö-
videbbre tervezett élettartam azonban művészet-
(ember-, kultúra- és civilizáció-) ellenes, aminek 
árnyéka a design egészére rávetül. Mivel azonban 
az e típusú, posztindusztriális designnak nálunk 
nem állt módjában kialakulni, felmerül a kérdés: 
érdemes-e fogalomrendszerünkben külön kategó-
riaként használni a designt a művészet mellett.

A design magyarországi helyzete – az előbbi-
ek ismeretében – 1983-ban, nyugati szemmel, ki-
alakulatlannak látszhatott. Amint vannak egész 
kultúrák (és esetleg generációk) is, amelyek élet-
felfogása nem egyezik a „világdesignt” létrehozó 
nyugati civilizációéval. Lehetséges, hogy a mai, 
posztkoloniális kor globalizációja ezeket a kultúrá-
kat felszámolja. Amint az is lehetséges, hogy még 
ha el is fogadtatott az A. Moles által hedonistának 
mondott, tárgyakhoz fűződő viszony, nálunk is, 
már a mai fogyasztói kannibalizmus, aminek nem-
csak a tárgyak az áldozatai, hanem mi magunk is, 
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nem tartozik az óhajtott változások körébe. A vi-
lágdesign nem azonos a magyar designnal, helyze-
tük nem egyforma. Napjaink szörnyű és felkavaró 
háborús eseményei e kategóriához – a szívünkben 
és az elménkben is – ráadásul azokat a tárgyakat és 
rendszereket is társítják, melyek – nyilván elsőran-
gú formákkal – a háborús pusztítás eszközei. De 
elég csak a design-meghatározások kapcsán nél-
külözhetetlen stratégia szóra és eredeti, hadászati 
jelentésére gondolni ahhoz, hogy design-ellenessé 
váljunk. Elképzelhető, hogy a stratégia szó több he-
lyütt és többeknek visszatetsző. Hiszen pontosan 
az említett stratégiák mint társadalmi-civilizációs 
jelenségek a témái a mai kortárs projektművészet-
nek (nálunk például Lakner Antal designjának, 
mely a nemlétező izlandi hadsereg megkonstruá-
lásának terveit és kivitelezett tárgyait illetve ezek 
valósághelyzetben dokumentált fotóit tartalmazza, 
az egyenruháktól a hadügyminisztériumig, 1999), 
kritika tárgyává téve az értéksemleges, ha tetszik: 
antihumánus egyetemes design-stratégiát, ugyan-
akkor bebizonyítva a virtualitás (a terv) realitását, 
megvalósíthatóságát; függetlenségét azoktól a biz-
tosítékoktól, amelyekben, mindeddig, mint a nem-
zetközi politika működését igazoló eredmények-
ben bíztunk.

Ám nem célom a design ellen hangolni senkit 
sem. Ellenkezőleg: egy sajátságos, késleltető „stra-
tégia” bemutatása a célom, éspedig nemcsak azért, 
amiért a mai design-konferenciák a terület önvizsgá-
latára intenek a fenntartható jövő érdekében (a túl-
zott energiafogyasztás, a környezetpusztítás miatt). 
Nagy vonalakban mondva ugyanis magyar design 
nincs, itt pedig most Magyarországról beszélünk, 
ahol tehát nem a design kárhoztatható a környezet-
rombolásért, s viszont ahol a design-pótló kézmű-
vesség, az egyedi (vagy kisszériás) iparművészeti 
tárgyak története sajátos megközelítést igényel.

Mi tehát a művészet s mi a design, az iparmű-
vészet – nálunk? Ezeket a kérdéseket az iménti fő 
kérdés részeinek tekintem.

Az iparművészet fogalmáról és tárgyairól kevés 
szó esik napjaink művészetkritikájában. A mai, a 
művészetek társadalmi kontextusait vizsgáló mű-
vészettörténet és művészetkritika éppen a társa-
dalomba szélesebben beágyazott iparművészettel 
nem foglalkozik, s – talán nem ismerve a technoló-
giák fejlődését – az iparművészetet ezek összefüg-
gésében sem tárgyalja. Azok a szálak sem szövőd-
tek bele a történészi-muzeológusi gondolkodásba, 
amelyek a designt mint alkotófolyamatot már a fel-
adatra vonatkozó koncepció megszületése közben 

a technológiához, műhelyekhez (a termeléshez), 
a reklámhoz, a fogyasztáshoz kötik. Így például 
Baudrillard már említett termelési stratégia-fogal-
ma sem. Harmadrészt a kézműves iparművészet 
önértékelése is háttérbe szorult, az után az 1980 kö-
rüli fordulat után, mely a ’60-as évek végén lezaj-
lott, az egyes ágazatokban az anyagok, tulajdonsá-
gaik, a tárgy funkciójának vizsgálatát, új technikák 
kikísérletezését jelentő korszakváltást követően a 
szakmák mesterségbeli visszarendeződéseként fo-
galmazható meg.

Nézzük meg tehát előbb azt a „nagy generáci-
ót”, melynek fellépte egybeesik Baudrillard köny-
vének (A tárgyak rendszere, 1968.) megjelenésével, 
mely a posztindusztriális társadalomba forduló 
nyugati civilizációról ad képet! Arról az állapotról, 
amelyben a tárgyak elvesztik jelentőségüket-jelen-
tésüket, mégis uralják a civilizációt, s amikor az 
ellenkultúra ezért kivonul a tárgyak üres és agresz-
szív világából. A művészetben ezzel egyidejűleg 
bontakozott ki a konceptuális és a tárgyművészet, 
amelyek részben felhívták a fi gyelmet a jelenség-
re, részben felhasználták azt arra, hogy jelentős-
nek ítélt tárgyakat megfosszanak a jelentésüktől 
(dekonstrukció) illetve a művészetet megtisztítsák 
a kereskedelmi műtárgyaktól, harmadrészt viszont 
éppen visszaadták a tárgyaknak lehetséges (nem 
használati) funkcióikat (pop-art, fl uxus).

A 60-as évek végének ebben a kontextusában 
az iparművészet többféleképpen reagált a tárgyak 
megváltozott világára, illetve többféleképpen ala-
kította azt. Születtek inkább műtárgynak nevezhe-
tő, alig vagy egyáltalán nem használható tárgyak 
(pszeudo-tárgyak vagy tárgymetamorfózisok, galéria-
művészet – Attalai Gábor meghatározása, 1981.), a 
technikák szerint megnevezett iparművészeti ágak 
többfajta redukcionizmusának következtében (Ke-
mény és lágy, kiállítás a Műcsarnokban 1971-ben). 
Első példái Attalai Gábortól valamint Szilvitzky 
Margittól, Schrammel Imrétől, a textilművészetet 
más – konceptualista és feminista – módon meg-
újító Szenes Zsuzsától származnak. Munkáik újon-
nan alapított alkotótelepeken, szimpozionokon 
készültek (Velem, Siklós), és hazai – de a részvételt 
tekintve nemzetközi – biennálékon lettek bemutat-
va. (1970-től fal- és tértextil biennálékat rendeznek 
Szombathelyen a Savaria Múzeumban, Pécsett 
kerámia biennálékat, a tárgyak gyűjtése ugyanott 
megoldott.) Ez a csoport a képzőművészetbe ol-
vadt (Határesetek című kiállítás az Iparművészeti 
Múzeumban, ’79, rendezte Pogány Gábor), de a 
két művészet nem vált eggyé. Amint például 1976-
ban a chicagói Contemporary Arts Centerben kiál-
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lításon jelentek meg a pszeudo-tárgyak, elmosva a 
határokat a kortárs művészet közössége jegyében, 
nálunk a kortársinak mondható képzőművészet 
tiltott volta sem ilyen intézmények létesítését, sem 
közös kiállítások rendezését nem tette lehetővé. És 
noha az iparművészeknek szabad útjuk volt mind 
a kísérleteket, mind a nyilvánosságot tekintve, 
hasonlóképp gondolkodó képzőművész társaikat 
nem hívták soraikba. Pedig számtalan alkalommal 
kinyilvánították munkáik képzőművészeti jellegét, 
kölcsönözvén a képzőművészet auráját, melyet ez 
az autonómiája, ellenzékisége és folytonos meg-
újulása révén (is) küzdött ki magának. (A képzés 
is, a legutóbbi időkig, amikor a MOME megszüle-
tett, elkülönült.)

Egyúttal a nyugaton folytatta hódító útját a de-
sign termelési stratégiája, aminek következtében 
ott „hobbitevékenységgé” alakult a kézműves 
tárgykészítés jelentékeny része. Magyarországon 
egykor az Iparművészeti Tanács (1955.) lett volna 
hivatva a szocialista gazdaságon belül az iparmű-
vészeti tervezés és a gyártás folyamatát összehan-
golni. A Tanács Ipari művészet című könyve hama-
rosan (1960) be is számolt az eredményekről. Mint 
tudjuk, akkoriban reklám nem volt, csak politikai, 
és akadozott az iparfejlesztés, a maradi szemléletű 
gyárak ódzkodtak a tervezőktől, így az Iparművé-
szeti Főiskola újonnan végzett tervezőinek helyzete 
kilátástalanná vált. Az első magyar ipari formater-
vezői kiállítás mégis létrejött 1968-ban, mégpedig 
kortársi módon gondolkozva, a reklámot is beépít-
ve a tervezői munkafolyamatba, Koczogh Ákos 
szervezésében. A tervezők küzdelmeiről, a terve-
zőművész státuszáról, az Iparművészeti Múzeum 
gyűjtési feladatáról szólt viszont Fekete György 
tanulmánya, Az iparművészet lehetőségei és jövője, 
1972. Az Iparművészeti Múzeumban akkor lelke-
sedéssel megalapították és gyarapították a design 
részleget. A kortárs magyar muzeológia sajnálatos 
eseményének és talán pótolhatatlan veszteségének 
tarthatjuk, hogy ez egyszer csak megszűnt és szét-
szóródott.

1980-ban, amikor Nagy Ildikóval tettünk egy, a 
chicagóihoz elvben hasonló kísérletet: a Tendenci-
ák című kiállítás-sorozatban, az Új művészet 1970-
ben címmel nyílt kiállításon együtt szerepeltettük 
a képzőművészekével az említett iparművészek 
munkáit. (A képzőművészek anyagát még ak-
kor is cenzúrázták, így a kiállítás hiányosan nyílt 
meg.) Mi több, Borz Kováts Sándor lámpáit is be-
mutattuk az Iparművészeti Múzeumból (Vargánya 
lámpacsalád). Születése ugyanis művészettörténeti 
esemény volt (1966-69): a hazai design érettségét 

bizonyította, noha házilagos kivitelben készült. 
Formavilága az akkor az organikus és geometrikus 
formák összhangját megtaláló képzőművészetéhez 
volt hasonló, amint a kiállításon bemutatott építé-
szeti példa (Makovecz – Gerle – Sáros: A mozgásfor-
mák című pályázat plakátja, 1969) is a konceptuális 
és organikus valamint tervezői gondolkodás össz-
hangját reprezentálta. De nem szerepeltethettük 
például a keramikus Polgár Ildikó már szakmai és 
társadalmi-kulturális, valamint feminista refl exió-
ként is felfogható Asztali csendéleteit, mivel később, 
az 1970-es években születtek. A biedermeier kor 
ipari designjának megkövesedettségére, mely a 
neoavangárd idejének tömegkultúrájában nálunk 
még mindig honos volt, ezekkel a kerámiasütikkel 
és -újságokkal együtt kiégetett porcelán kávéskész-
letekkel hívta fel a fi gyelmet alkotójuk. Gesztusa 
akkor válik érthetővé, ha tudjuk, hogy a ’60–70-es 
évek Konyhaprogramja (Pohárnok Mihály) sosem 
tudott megvalósulni, és az első, szocialista must-
rák nélküli Saturnus étkészlet (Horváth László) is 
csak hosszas küzdelmek árán került ipari kivite-
lezésre (1972–75.). De érdemes megemlíteni, hogy 
a képzőművészet hasonló önrefl exiója része volt a 
kiállításnak.

Adva volt tehát 1970 körül egy közös helyzet és 
lehetőség a design, a képző- és iparművészet szá-
mára, amivel esetleg át lehetett volna törni a szocia-
lista kultúrpolitika, gazdaságpolitika korlátait, vagy 
maradni – mint a képzőművészek tették – tiltott el-
lenkultúrának. Ez, együtt, nem történt meg, amint 
megtörtént a – természetesen nem szocialista – nyu-
gaton. (Megjegyzem, hogy 1980-as gondolataink-
hoz hűen úgy az 1993-as Variációk a Pop artra, mint a 
2000-es Nőművészet Magyarországon 1960–1990. című 
kiállításokon – ha a designt nem is, de – a képző- és 
iparművészetet egyben mutattam be.)

1972-ben már monográfi ája született a nyugati 
művészet tárgyművészet néven összefoglalható új 
ágának (Willy Rotzler: Objektkunst. Von Duchamp 
bis Kienholz), mely a szobrászat, festészet és grafi ka 
messzi múltba vesző története mellé a legújabb kor 
első saját, közös művészeti ágának (ti. a szobrászat, 
festészet és grafi ka mellett) rövid, de „tárgyakban” 
gazdag és eseménydús történetét állította. Tehet-
te, hiszen a tárgyművészet eszközei, technikái és 
módszerei (kezdetben a kész tárgy, kollázs, ösz-
szeállítás) merőben eltértek a 20. század eleji fes-
tészetétől, szobrászatétól és az iparművészetétől 
is. És megvolt mögötte a művészet egységes, kor-
társi szemlélete. Tárgy és művészet többrétű, nem 
csak a megszokott, iparművészeti összefüggéseiről 
ezért érdemes beszélnünk.
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E témában egyetlen kiállítás és katalógus je-
lent meg nálunk (Andrási Gábor: 101 tárgy. 
Objektművészet Magyarországon 1955-l985. 1985 – a 
Craft és Design kiállításon szereplő művészek közül 
Bajkó Anikó, Gulyás Kati műveivel a számos kép-
zőművészé mellett) – leszámítva természetesen cik-
keket és tanulmányokat, melyek egy-egy mű vagy 
műcsoport kapcsán erre a kérdésre is kitérnek. Az 
ilyen kiállítások ritkaságának oka talán maga a 
magyarországi művészet, mely az 1950-es évekig 
szinte semmi érdeklődést nem mutatott a tárgyak 
„művészetbe emelése” vagy a művészet tárgyakra 
kiterjesztése iránt. (A festészetben az Európai Isko-
la tagjainál módosult-tárgyiasult a hordozó felület, 
jelentéstöbbletet is eredményezve /Korniss Dezső 
újságpapírra festett Illuminációi, Bálint Endre talált 
faelemekre festett képei/.) És talán a tárgyias ipar-
művészetet a képzőművészettől máig külön tekin-
tő művészettörténeti szemlélet is.

A művészet tárgyhasználatával egyidejűleg a 
(mű)tárgyak újraértelmezése is lezajlott. Ha a tárgy 
meghatározásánál a Magyar értelmező szótárt vesszük 
alapul (Akadémiai Kiadó, 1989: természeti és hasz-
nálati tárgyak), és kiegészítjük Moles: A giccs pszi-
chológiája című könyvének tanulságaival, a készített 
tárgyat használati funkciót betöltő tárgynak kellene 
felfognunk. Ezt a meghatározást azonban elégtelen-
nek nyilváníthatjuk a művészet ismeretében.

A műalkotás-fogalom szerint ugyanis, ahogy 
a klasszikus értelemben vett műalkotásról Fülep 
Lajos 1911-ben fogalmazott, az egyenlő távolság-
ra van múlttól, jelentől, jövőtől – metafi zikai ideje 
van. (Ami a posztindusztrialista design-tárgyról 
nem mondható el, hisz a terv szerint ez a történeti 
időhöz kötődik. Vizsgálódásaink köréből tehát ezt 
törölhetjük, azért is, mert nálunk ilyen nem volt.) 
Az első, tárgyat tartalmazó képzőművészeti mű 
(1912.) alkotója, Picasso a törzsi művészet tárgya-
inak vallásos (rituális-mágikus) funkciójából eredő 
metafi zikai lényegét emelte ki, ellenkezve a tárgy 
szekularizált, profán felfogásával (erről bővebben 
a Primitivism in the 20th Century Art című kataló-
gusban, New York, 1985.). S nemcsak a törzsi mű-
vészet alkotásai, de más, hasonló, mágikus funk-
ciójú tárgyak (Rotzler felsorolásában a szuvenírek, 
ereklyék, amulettek, talizmánok és természeti 
tárgyak) is jelzik, hogy felruházhatók metafi zikai 
karakterrel, s így nem bontják meg a klasszikus 
művészetfogalmat (gondoljunk például Brancusi 
egyenértékű és kiállításonként felcserélt talapzata-
ira és szobraira, Edith Balas interpretációja szerint). 
A tárgyaknak a pop- és ellenkultúra által újra fel-
fedezett kultikus vagy mágikus funkciója a képi és 

szobrászi tereket többértelművé tette. Ma pedig a 
tárgyba beleértjük – a recepcióesztétikának megfe-
lelően – a be- és elfogadását is. Egyrészt – miként 
Andrási Gábor továbbgondolta Walter Benjamin 
aura-elméletét – a tárgy kiválasztásának vagy a 
rábukkanásnak aktusa, mint szellemi tevékeny-
ség a műtárgyakat jellemző aurát vonhat a tárgy 
köré. Másrészt fi gyelembe vehetjük Christopher 
Greennek azon megállapítását, hogy a 20. szá-
zad művészetét az ellentmondások elfogadása és 
kedvelése jellemzi (Art in France 1900–1940, New 
Haven – London, 2000.), ami értendő arra is, hogy 
a jelenségeket egyszerre önmagukként és másnak 
is tekinthetjük, hogy e két identitás folyton átmegy 
egymásba, s így nem kiszámítható, nyitott végű 
folyamatok az alkotások és a befogadás is, az ecói 
nyitott mű-fogalomnak megfelelően. És ma már 
számolnunk kell a feminista kritika egyik sajátos 
hozadékával is a tárgyszemléletben, s ez éppen a 
tárgyias látásmód kritikája, ami a lacani pszicholó-
giában és a francia egzisztencializmusban gyökere-
dzik, s a világban létezőket alanynak tekinti. Ezek 
szerint mondhatjuk, hogy a készített tárgyakkal 
kapcsolatos mentalitásunkban eszköz-voltuk, azaz 
a civilizáció prakticista-materialista szemlélete 
nem kizárólagos.

Már csak azért sem, mert egyidejűleg külön-
böző kultúrafelfogások léteznek, amire az egyete-
messég mára már nem csak a nyugati civilizációt 
illető, hanem tágabb, antropológiai értelmű fogal-
mának jegyében hivatkozom. Az 1972-es münche-
ni Weltkulturen und moderne Kunst című kiállítás 
és Paul Feyerabend tudományra vonatkoztatott 
kitekintése a nem nyugati kultúrákra (Wissenschaft 
als Kunst) áll ennek hátterében. Az egyik kultú-
rafelfogás szerint ugyanis a kultúrát a használati 
tárgyak jelentik, míg egy másik szerint alapvetően 
a vallás és a művészet mint szimbolikus tevékeny-
ségek hozták azt (és tárgyait) létre. Eszerint ember 
és tárgy anyagias viszonya mellett létezik szellemi, 
esztétikai és érzelmi természetű, kényszer és bir-
toklási vágy nélküli viszonyuk is, sőt egy tárgy is 
képes „adni”, ami nyilván annak függvénye, mit 
kapott ő maga a készülése, léte vagy kiválasztása 
közben. (A 19. századi iparosodással és sorozat-
gyártással párhuzamosan bontakozott ki a kézzel 
készített tárgyak esztétikája, erkölcs- és társada-
lomfi lozófi ája is /John Ruskin, William Morris/, 
ami – a modern kort jellemző ellentmondások 
együttélése szerint – visszahatott a tárgyak ipari 
előállítására, a design megszületésére.) Enélkül 
elképzelhetetlen lenne a két legfontosabb, élet- és 
alkotói viszony ember és tárgy között.
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Az iparművészet önértelmezésében az analitikus-
tudományos szemlélet elválasztja ugyan a képző-
művészeti tárgytól az iparművészetit, de tárgyai-
nak „fi zikai használhatósága” mellett a szellemit is 
hangsúlyozza (Fekete György, 1981.). A szerző úgy 
gondolta (említett, 1972-es írásában), hogy „Iparmű-
vészet és tervezőművészet egygyökerűek.” Ez az 
alapja a Design című 1992-es könyvnek is (Magyar 
Design Kulturális Alapítvány kiadása), mely a rajz-
fi lmtől a fotón át a ruha- és színpadtervezésig min-
dent designnak nevez. A tárgyművészetnek tulaj-
donított új létmód: az environment vagy installáció 
pedig (Nemzetközi szürrealista kiállítás, Párizs, 1938.), 
az időben (és térben) felfejthető összefüggések ne-
gyedik dimenziójával, egyenesen tekinthető ipar-
művészeti eredetűnek: a környezettervezés (belső-
építészet) folyományának, önálló művészeti ágnak. 
A tárgyi világ (művészet) környezetet alkotó és önál-
ló tárgyakra (vagy tágabban, nem csak a tárgyiasult 
alkotásokra gondolva: művekre) oszthatóságát már 
1983-ban Fekete György is megfogalmazta, igaz, az 
iparművészeten belül elmélkedve. Gondolatmenetét 
folytatva: ha a művészeti ágakat nem a technika, ha-
nem a műalkotások létmódja szerint különböztetjük 
meg két- és háromdimenziós, kinetikus és virtuális 
tárgyakként illetve a térbe kiterjeszkedő együtte-
sekként, ezek az ágazat-fogalmak mind a képző- és 
iparművészetben, mind a designban érvényesnek 
látszanak, ismét csak összevonva a művészeteket. 
(Ezzel persze az előbb említett tárgyművészet mint 
művészeti ág is beleolvad a nagy egységbe.)

A művészetek egységét tekintve tehát újra felve-
hetnénk a ’80 körül elejtett szálat. Annál is inkább, 
mert az ipari formatervezés jövője változatlanul bi-
zonytalan nálunk. A Magyar Design Kulturális Ala-
pítvány ugyan kiírt egy design-pályázatot 1996-ban 
(Lépés a jövőbe, Műcsarnok), de az ennek bevezetőjé-
be foglaltak szerint a külföldről beözönlő árutömeg, 
fogyasztói kultúra és piaci agresszivitás nemcsak 
elsöpörte a hazai ipart, de szemben is áll érték-
rendünkkel, a helybéli gyártók és kereskedők fan-
táziájával. Az akkor még mindig modern (és nem 
posztmodern) módon kialakított design-stratégia 
az innovációt, designt, marketinget összefüggésük-
ben tekintette, innováción értve nemcsak a termék, 
de a technika, a szolgáltatás, terjesztés technikai 
megújítását, azaz a kutatás-fejlesztést, kísérletet, 
kockázat-beépítést is. Ma tehát, mikor a hazai ipar 
megszűnni látszik a globalizációnak nevezett poszt-
modern kolonializációban, a szellemi tevékenység 
egész területe ítéltetne kihalásra, azzal az értékrend-
del együtt, mely a sajátos társadalmi és geopolitikai 

helyzetnek köszönhetően Magyarországon megma-
radt, és amit a tárgyak siettetett elévülésének a ter-
mékkoncepcióba be nem építésével jellemezhetünk. 
Azaz a tárgyak jelentősége és jelentése megmara-
dásával, ami a Craft és Design című kiállítás legfőbb 
témája és mondandója, köszönhetően a kézműves 
(ipar)művészet túlélésének a régióban.

A román Magda Carneci szerint noha hason-
ló eredményeket hozó, de egészen más okokból 
és szálakból szövődő jelenségek mutathatók ki a 
társadalmi, művészeti gondolkodásban Kelet-Eu-
rópában és a Nyugaton, s így érdemes esetenként 
valamely jelenség kelet-európai megfelelőjéről 
önállóan beszélni (Art of the 1980s in Eastern Europe, 
1999.). Gondolata kitágítható és kiterjeszthető a 
nem-nyugati kultúrákra is.

Carneci esettanulmánya egy román példáról: 
a neo-bizantinizmusról íródott. Azt állítja, hogy a 
közép-európai konzervativizmus megőriz olyan 
európai értékeket, amiket a Nyugat újrafelfedez, s 
érvényesülésük egyidejű (mint például a továbbélő 
premodern kulturális és spirituális modelleké és a 
modernizmus spiritualizmusáé, amit éppen a 80-as 
években összegzett egy nagy amerikai kiállítás: The 
Spiritual in Art).

Érdemes tehát nem utólérni? Nem veszteségnek 
tekinteni a lemaradást? Létezik „harmadik út” a 
világdesign és a tárgynélküliség közt?

Ennek megválaszolását javasoltam volna Takács 
Imre főigazgatónak néhány évvel ezelőtt, amikor 
kiállítási javaslatot várt tőlem. Előképem akár a 
Pompidou központ ’60-as évek-kiállítása, Peter 
Noever bécsi iparművészeti múzeum-koncepciója 
és a Milan Knizak által újrarendezett prágai Nem-
zeti Galéria is lehetett volna, azaz a három művé-
szet (képző- és iparművészet, design) összehozása. 
Összefűzi-e vagy elválasztja őket a társadalmi te-
matika, melyhez történetileg – különbözőképpen, 
de – mindegyik kötődik? Adja-e önmaga kritikáját, 
refl ektál-e önmagára vagy történetileg kialakult fo-
galmára bármelyik is?

Lépésenként, az iparművészet nézőpontja felől 
összegyűjteni, bemutatni és feldolgozni mindazt a 
szellemi értéket és eseményt, ami a 20. század má-
sodik felében született Magyarországon. Addig, 
amíg még élnek a kezdeményező mesterek, s az 
ő tanácsaik mellett. Hogy tisztábban lássuk jelen 
helyzetünket mint kiindulópontot. Kérdés, hogy az 
Iparművészeti Múzeum erre készen áll-e, vagy in-
kább egy modern művészeti múzeum/kiállítóhely 
egyik feladatává kellene-e tenni, egy nagy projekt 
keretében, melynek kurátori posztját ezennel – az 
elmondottak alapján – kisajátítom.


