
RENDETLENSÉG A RENDBEN 

Vera Molnar művészete 

Virtuális tárlatvezetés #1 

 

A BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár működésében a gyűjteményi és a kiállítási munka szorosan 

összekapcsolódik. Az elmúlt években néhány Franciaországban élő művész, köztük Vera Molnar egy-egy 

művét sikerült a gyűjtemény számára megvásárolni. A műtárgy szerzeményezéssel egyidőben merült fel egy 

Vera Molnar-kiállítás rendezésének az ötlete a Szöllősi-Nagy – Nemes-gyűjteményből, ahol egy szinte a 

teljes életművet felölelő Vera Molnar-műtárgyanyag található. Ezek mellett először láthatóak a múzeumi új 

szerzemények. 

 

Például a Facebook borítóképen is látható mű és annak párja: 

Sainte-Victoire összehangolt vonalakból I-II / Sainte-Victoire en ligne, 2017 

szitanyomat, papír 
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Hommage 

 

Vera Molnar már az 1940-es évek végétől készített hommage-okat, melyeket tisztelgésül szán „választott 

mesterei” - Dürer, Theo van Doesburg, Monet, Cézanne, Klee, Malevics, Naum Gabo - előtt. Ezek az 

alkotások gyakran valamely személyes élmény hatására készülnek. Hommage-ai az elődöket kisajátító játékos 

gesztusáról árulkodnak. Egy-egy témához akár évtizedeken át újra és újra visszatér. 

Vera Molnar 1948-ban figyelt fel Dürer 1514-es Melancholia című rézkarcán a jobb felső sarokban lévő 

„bűvös négyzetre”, melynek lényege, hogy a 4×4 részre osztott négyzetben 1-től 16-ig elhelyezkedő 

számokat függőleges, vízszintes, vagy átlós irányban összeadva mindig 32-t kapunk. Kezdetben Vera 

növekvő sorrendben, később véletlenszerűen kötötte össze a 16 pontot, vagy a pontok, illetve a négyzetháló 

„1%-nyi” manipulálásával teremtett egyre növekvő „rendetlenséget”.  

 

Vera Molnar: Születtem 1924-ben I-V., 2006-2007 

print, papír 
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Hommage 

 

Cserba Júlia: 

Őszintén bevallom, hogy a Klee-sorozatodban sehogy sem sikerült kapcsolatot felfedeznem Klee-vel. 

 

Vera Molnar: 

Klee közvetlenül nem tartozik bele a "programomba" [az hommage körbe - a szerk.], de mindig nagyon 

szerettem, és ez még ma is igy van. Az ő festészete volt az első nyugat-eurόpai “szerelmem”, ugyanakkor 

érdekes módon Kandinszkij nem érintett meg. Nehéz megmagyarázni az okát, olyan ez, mint a szerelem, nincs 

benne logika, hogy kibe szeretünk bele. Logikusan nekem Kandinszkijt kéne szeretnem, és mégsem szeretem. 

Klee viszont közel áll hozzám, és ez valamilyen módon bizonyára beszűrődik a munkámba. Mutatok valamit, 

ami megmagyarázza az ügyet. Mostanában kaptam egy Klee-reprodukciót és annyira megtetszett, hogy 

beragasztottam a füzetembe.Nézd meg, hogy abból kiindulva hova jutottam el. Egy egészen leegyszerűsített 

sémához: ez az én világom. A fejemben elkezd mocorogni valami, csinálok egy rajzot, eldobom, aztán 

csinálok egy másodikat, harmadikat… logikátlanul, lassú módon, sokáig dolgozom egy-egy ötleten. [...] 

Kevés reprodukciót ragasztok be a füzetembe, de a legtöbb Kleetől van benne. Ugyanakkor az "A la recherche 

de Paul Klee"- sorozatnak, amit két nekifutásból készítettem, tulajdonképpen valóban nem sok köze volt Paul 

Klee-hez, de hát miért ne adjam ezt a címet? 

 

Részlet Cserba Júlia: 1% rendetlenség, 100% szabadság című, Vera Molnarral készített interjújából. 

 

Vera Molnar: Kör és tört vonal (Montparnasse ciklus Klee után), 2007 

színes ceruza, ceruza, papír 

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár 

 
 

Vera Molnar műalkotásának kiindulópontja a berni Kunstmuseumban őrzött műtárgy: 

Paul Klee: Ad Parnassum, 1932 
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1% rendetlenség 

 

Vera Molnar struktúrát és véletlent ötvöző szisztematikus művei az alapelemek arányának, illetve elrendezési 

módjának apró változtatásaiból, a művész szavaival: „1 % rendetlenség” hozzáadásával adódnak. A művész 

a véletlent használja fel kompozíciós elemként. Az így előállítható kombinációs sorok végtelen száma a festői 

szabadság lehetőségét jelenti számára. Molnart elsősorban a kutatás foglalkoztatja, a rend, a struktúra, illetve 

a rendetlenség összekapcsolásának lehetősége. 

 

Vera Molnar: 1% rendetlenség, 1974 

szitanyomat, papír 
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1% rendetlenség 

 

Cserba Júlia: 

Az Anyám levelei-sorozatoddal kapcsolatban azt mondtad egyszer, hogy az nem szentimentális indíttatásból 

született, mint ahogy azt sokan hiszik. Itt az alkalom, hogy eloszlasd ezt a tévhitet! 

 

Vera Molnar: 

Miután eljöttünk Magyarországról, minden héten kaptam anyámtól egy levelet. Nagyon érdekes és szép írása 

volt, olyan, mint az Erzsébet királynő idejében felnőtt kislányoknak. Előre dőlő gótikus betűkkel írt. 

Számomra a különlegesség az volt benne, hogy mivel anyám ideges teremtés volt, míg a sor eleje mindig 

szabályosan előredőlt, addig a sor vége kicsit bolondosabb lett. Az évek múlásával azután már a sor eleje is 

rendetlen lett. 

 

Cserba Júlia: 

Ez teljesen beleillik a Te rend-rendetlenség problémakörödbe. Édesanyád írása alapjában véve a rendből indul 

ki, a megtanult írásmód rendjéből, és ez a rend feslik fel. 

 

Vera Molnar: 

Igen. A főiskolán azt tanultuk, hogy ha egy képi kompozícióban egyensúlytalanság van, akkor azt ki kell 

egyensúlyozni. Ha festesz ide egy körtét, akkor a másik oldalra festeni kell egy almát, ha ide egy póréhagymát, 

akkor oda egy fokhagymát. Anyám írásában éppen a kiegyensúlyozatlanság fogott meg. Az Anyám levelei 

teljesen ellentéte a klasszikus kompozíciόs szabályoknak, mert minden jobbra tolódik. Azt akartam 

megpróbálni, hogy lehet-e kontrakompozíciόt létrehozni. Imádok játékszabályokat felrúgni, imádok kilépni a 

“pártból”, imádok rendetlenkedni. Ennek a témának a feldolgozása egy nagyon hosszú ideig tartó 

munkafolyamat volt, az egyik ötlet hozta a másikat. Például az egyik kísérletem anyám írásának szimulálása 

volt komputeren, és a széles sorközök közé beillesztettem az én írásomat. Én egészen más, kerek, álló betűkkel 

írok, és az eredményből össze nem illő ellentétet született. Próbáltam olyat is csinálni, hogy az ő írását 

szimuláló minden második sor nem előre, hanem hátrafelé dőlt. Ez a téma annyira izgatott, hogy mikor egyik 

nyáron Feri részt vett egy kanadai kollokviumon, kivételesen nem mentem el vele, hogy a munkámmal 

foglalkozhassak. Az Anyám levelei-sorozat széleskörű sikert aratott, de teljesen téves hiedelemből 

egyhangúan úgy interpretálták, hogy ez a kislány szeretete az anyja emléke iránt. Anyámat nagyon szerettem, 

de nekem a levelei által kiváltott vizuális élmény volt az, ami megfogott, és ezzel nagyon sokáig játszadoztam. 

 

Részlet Cserba Júlia: 1% rendetlenség, 100% szabadság című, Vera Molnarral készített interjújából. 

 

Vera Molnar: Anyám levelei, 1988 

szitanyomat, papír 

Szöllősi-Nagy – Nemes-gyűjtemény 
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1% rendetlenség 

 

A Parcours, azaz (Út)Vonal címet viselő gyapjú szőnyeg egyetlen vonalból komponált horizontálisan, majd 

vertikálisan ismétlődő fogazatszerű struktúra, mely egy 1997-es, egyvonalas grafika (Une ligne, 1997) 

adaptációja. Egyaránt utal a művész különféle médiumok iránti nyitottságára és a vonal lehetőségeit kitartóan 

kutató művészi gondolkodásmódjára. 

A kézzel szőtt gyapjú szőnyeget, egy előzetes terv alapján a békésszentandrási kéziszövő-műhely készítette 3 

példányban. 

 

(Út)Vonal 97-04, 1997/2004 

kézzel szövött gyapjú szőnyeg 

Szöllősi-Nagy – Nemes-gyűjtemény 
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Livrimage 

 

A képhez és a szöveghez való sajátos viszonyról a művész livreimage-ai árulnak el a legtöbbet. A kifejezés 

magyarra kép(es)könyv-ként fordítható. Vera Molnar frappáns meghatározása szerint a livrimage-ok: „Nem 

tekinthetők sem irodalomnak, sem beszédnek. Csak képek.” 

Az egyik legkiemelkedőbb alkotás ezek közül a "Hatmillió-hétszázhatvanöt ezer-kétszázegy darab Sainte 

Victoire hegy" című alkotás. A heggyel évtizedeken át folytatott párbeszéd ebben a 2012-es könyvobjektben 

teljesedett ki. Egy négy vízszintes sávra vágott jegyzetfüzet ötletéből kiindulva, Molnar négyféle színű és 

vonal vastagságú gouache-gesztussal rögzítette Cézanne hegyét. A száztizenkét oldalas könyv így pontosan 

6765201 Saint-Victoire-t tartalmaz, mely formailag is felidézi a generatív költészet francia mestere, Raymond 

Quineau Százezer milliárd költeményét. 

 

Hatmillió-hétszázhatvanötezer-kétszázegy Sainte-Victoire, 2012 

szitanyomat, papír 

Szöllősi-Nagy – Nemes-gyűjtemény 

 

/A fotókat készítette: Herendi Péter/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aramvNz-xfs 

 

  
 

  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aramvNz-xfs
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Livrimage 

 

Vera Molnar pár éve készít olyan munkákat, melyek kisméretű könyv formátumban kiadhatók. A művész 

ilyenkor átnézi munkafüzetét, amibe évek óta rajzol és rögzíti terveit, hogy találjon egy olyan vázlatot, ami 

alapja lehet a kiadványnak. Ezek a kis könyvecskék 50-100 példányban készülnek, aláírva és számozva 

kerülnek forgalomba. Amikor Vera Molnar a Ni queue, ni tête című művön dolgozott, meglátogatta egy 

ismerőse, aki azt mondta, hogy ezt a művet ő megzenésíti. Így született meg a kötet, egyik oldalán Vera 

Molnar művével, a másik oldalon pedig Jean-Yves Bosseur kottájával. Így lett a cím is, mely így fordítható: 

Se füle, se farka (szó szerint: se nem farok, se nem fej). A kiállításon ez a zene hallható. 

 

Vera Molnar: Ni queue, ni tête, 2014 

szerigráfia, papir, hátoldalán kotta 

Jean-Yves Bosseur: Ni queue, ni tête, 2014 

Vera Molnar rajzának szemlélése nyomán született zenei szinopszis klavikordra. 

Szöllősi-Nagy - Nemes-gyűjtemény 

 
https://www.youtube.com/watch?v=w5x6XqxRoRw&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=6 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w5x6XqxRoRw&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=6
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Négyzet 

 

A négyzet, mint alapforma a kezdetektől meghatározó jelentőségű Vera Molnar művészetében. A négyzet a 

szisztematikus kutatás eszköze. Molnar a geometrikus elemek arányainak, elrendezésének kismértékű 

megváltoztatásával variációs sorokat dolgoz ki a számítógép segítségével. E „programozás” eredményeképp 

a sorozatok tagjai között olykor látványos különbségek mutatkoznak, melyet a művész „plasztikai 

eseménynek” nevez. „Nem bántam meg semmit. Az életem négyzetekből, háromszögekből és vonalakból áll.” 

 

Vera Molnar: Transzformáció 15., 1975 

akril, vászon 

Szöllősi-Nagy – Nemes-gyűjtemény 
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Négyzet 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0gyg54lbtk&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=4 

 

Részlet Laszlo Horvath: Vera Molnar - A geometria öröme c. filmjéből 

2011 

rendezte: Laszlo Horvath 

zenei részletek: Szegej Prokofjev 

előadja: Eric Le Guen 

fordítása: Beke Laszló 

Vosges Télévision Images Plus 

A film feliratait fordította: Zelencsuk Kata 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y0gyg54lbtk&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=4
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A számítógép 

 

Cserba Júlia: 

Akkoriban nagyon meglepő és furcsa lehetett, hogy egy képzőművész nemcsak ceruzát, festéket, hanem 

számítόgépet is használ. És te egyike voltál az elsőknek. 

 

Vera Molnar: 

Az első adódó alkalommal éltem a lehetőséggel, hogy számítόgéppel dolgozhassak. Valahogy megtanultam 

programozni, de mindig szükségem volt egy hozzáértő segítségre. Minél inkább kifinomultak és bonyolódtak 

a technológiák, én annál kevésbé tudtam követni és használni. Mindig rá voltam szorulva olyan szakemberre, 

aki egyrészt a hülyeségeimet kiszűri, másrészt tudja, hogy mit kell csinálni, amikor belesülök. Volt egy 

nagyszerű ember az életemben. 1968-ban teljesen illegálisan dolgoztam az egyetem számítógép központjában 

Orsayban. Semmi jogom nem volt hozzá, hogy ott dolgozzak, egyébként pedig drága pénzt kellett fizetni a 

használatért. Legnagyobb szerencsémre ez a diáklázadás időszakában volt, amikor folyton vagy tüntetés vagy 

gyűlés volt, így aztán én voltam ott egyedül egy technikus és egy takarítónő társaságában. A technikus 

unatkozott, nem is kívánt jobbat magának, mint hogy ennek a kis libának segítsen. Igazán értett hozzá. 

 

Részlet Cserba Júlia: 1% rendetlenség, 100% szabadság című, Vera Molnarral készített interjújából. 

 

Vera Molnar: Interruptions No 1, 1968 

plotter, tinta, papír 

Szöllősi-Nagy – Nemes-gyűjtemény 
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A számítógép 

 
https://www.youtube.com/watch?v=I4glBMjMLNM&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=5 

 

Részlet Laszlo Horvath: Vera Molnar - A geometria öröme c. filmjéből 

2011 

rendezte: Laszlo Horvath 

zenei részletek: Szegej Prokofjev 

előadja: Eric Le Guen 

fordítása: Beke Laszló 

Vosges Télévision Images Plus 

A film feliratait fordította: Zelencsuk Kata 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I4glBMjMLNM&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=5
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„A Sainte-Victoire azóta is kísért” 

 

A Musée d'Orsay-ben beszélget Vera Molnar és Serge Lemoine volt főigazgató (2001-2008) Paul Cézanne 

1890-ben készült festménye előtt. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_19eVXKDPQI&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=3 

 

Részlet Laszlo Horvath: Vera Molnar - A geometria öröme c. filmjéből 

2011 

rendezte: Laszlo Horvath 

zenei részletek: Szegej Prokofjev 

előadja: Eric Le Guen 

fordítása: Beke Laszló 

Vosges Télévision Images Plus 

A film feliratait fordította: Zelencsuk Kata 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dOrsay/1486052444976792?__tn__=K-R&eid=ARA12kJNm7rI5H-5vYSvWxvKj1anrHUAvQL1NGDz5xl4Wnj_XJ1W5nyTODh0Q6gezqxIULyGAFApKNso&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDVOUsPM-PPZUg6SEfuyvHuwE2QYAiQNI-OWyce5ZnE7PHS9UAizdg5dsNNBJmSU3s9JLx8vONlAvlGSv6KnF9ke1Cu93iByFOSW8xYZwilBlSnHQlTxEHq3eE56DwQgfLuiyWsI4Aru2D6LhiJJ3DnSJCcvdTYLC6LN6IAVEPt-Dxlcbh7YTe44hKy4Z0YMaZ1exWgXm0Z_xJ_Lh1G0OyL-pzMcDhbcAnZWVGIZJF2YCmrKaJZz3ILjU7mqC5aPL1sF_ZXMhw-A9UO2pov-as7YYkDbrBDwYO0YdqPvQJpNTT8K8EcLHLkEx_rszhiMel41rMul9XeMiiK6P5sc1E6FsDhDbo
https://www.youtube.com/watch?v=_19eVXKDPQI&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=3
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„A Sainte-Victoire azóta is kísért” 

 

A Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár gyűjteményfejlesztési stratégiájában az elmúlt években fontos szerepet 

játszott a gyűjteményi hiányok pótlása a hatvanas évektől a legfrissebb kortárs művekig. Különös hangsúlyt 

kapott a Párizsban élő magyar alkotók műveinek szerzeményezése. 2015-ben Reigl Judittól kaptunk ajándékba 

egy nagyméretű reprezentatív rajzot, 2017-ben pedig 16 művet vásároltunk Pátkai Ervin fennmaradt, 

ritkaságszámba menő szobraiból és rajzaiból. A szintén Párizsban élő Vera Molnar jelentős sikereket aratott 

az elmúlt évtizedekben, a nemzetközi szcéna a számítógépes művészet egyik megalapozójaként tartja számon. 

A gyűjteménygyarapításban logikus folytatásnak tűnt tehát néhány Vera Molnar-grafika megszerzése. 

 

Részlet Róka Enikő: Vera Molnar Kiscellben című, a kiállítás katalógusában megjelent tanulmányából 

 

Vera Molnar: Sainte Victoire en ligne, I-II, 2017 

szerigráfia, papír 

Fotó: Bakos Ágnes és Tihanyi Bence 
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„A Sainte-Victoire azóta is kísért” 

 

A Sainte-Victoire variációk sorából a komputer segítségével készült analitikusabb, szigorúbb printek másrészt 

a szabadabb, spontánabb tépések és gesztusfestmények emelhetők ki. Molnar a hegy-görbét kezdetben néhány 

papírlap tépésével rögzítette. Később különféle kék színű papírlapokat tépett meg a hegyprofil mentén. Majd 

vörös alapra ragasztotta őket, kis rést hagyva a tépés mentén. A hegy-görbe e rés negatívjában jelent meg. A 

következő lépésben a hegyprofilt az alapra ragasztott, hajtogatott kék papírszalag adta, melynek szélessége 1-

től 8 centiméterig nőtt. A kollázsok alapján szerigráfiák is készültek. 

 

Vera Molnar: Sainte Victoire blues, 1997 

kollázs, papír 

Szöllősi-Nagy - Nemes-gyűjtemény 

 
 

Vera Molnar: Sainte Victoire blues II. No.1-4., 1998 

szitanyomat, papír 

Szöllősi-Nagy - Nemes-gyűjtemény 
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„A Sainte-Victoire azóta is kísért” 

 

A Cézanne-t is inspiráló provence-i hegyről, a Montaigne Sainte-Victoire-ról készült több száz darabos ciklus 

kollázsokat, gesztusfestményeket, szerigráfiákat, akrilképeket és fotókat tartalmaz. A művész kamasz 

korában, egy Hokusai monográfiában felfedezte a híres Fuji hegy görbéjét. Majd az 1970-es években rátalált 

a – statisztikai felmérésekhez is használt – Gauss görbére, melyből „1 % rendetlenség” hozzáadásával 

transzformációk sorozatát hozta létre. Később egy Aix-en-Provence-i tartózkodás során a Sainte-Victoire hegy 

kontúrjában ismerte fel újra a maga „ideálisan tökéletlen” Gauss görbéjét. 

 

Vera Molnar: Narancssárga és kék Sainte-Victoire, 2017 

szitanyomat, vászon 

Szöllősi-Nagy - Nemes-gyűjtemény 
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„A Sainte-Victoire azóta is kísért” 

 

Cserba Júlia: 

Eszembe sem jutna azt feltételezni, hogy a Sainte-Victoire-sorozatodnak Cézanne-hoz lenne köze, mint ahogy 

valόszínűleg a természeti szépséghez sem. A hegyvonulat rajzolata fogott meg? 

 

Vera Molnar: 

Úgy született, hogy egyik alkalommal, amikor Ferit elkísértem egy szemináriumra Amerikába, nem volt 

semmi más dolgom, mint könyvtárakban lapozgatni, álmodozni. Ez pont akkoriban történt, amikor egy kicsit 

meguntam az egyeneseket, a kört, az elipszist, egyszόval a szabályos ügyeket. 

 

Cserba Júlia: 

Ez a hetvenes években volt? 

 

Vera Molnar: 

Igen, a hetvenes évek vége felé. Egy szép napon az egyik könyvtárban tudományos folyόiratokat lapozva, 

kezembe kerültek Gauss tanulmányai a függvénygörbékről. Őrült lelkes lettem, vagy egy hόnapig gyártottam 

ezeket a Gauss-görbéket, de ennek még semmi köze nem volt a Sainte-Victoire-hoz. Aztán eltelt néhány év, 

és volt egy kiállításom Aix-ben. Reggel kinyitom a szobánk zsalugáterét, és mit látnak szemeim? A Gauss-

görbét rendetlenséggel: a Mont Sainte-Victoire-t. 

A Sainte-Victoire azόta is kísért. Egyik nap amikor elindultam otthonról, a közeli ház leomló vakolatában a 

Sainte-Victoire-t láttam kirajzolódni. Gyorsan visszafordultam a fényképzőgépemért, és készítettem róla egy 

fotó, amit azután komputeren tovább variáltam. Ezt a sorozatot eddig még sohasem mutattam be sehol. 

 

Részlet Cserba Júlia: 1% rendetlenség, 100% szabadság című, Vera Molnarral készített interjújából. 

 

Vera Molnar: Sainte-Victoire des murs, I-IV, 2004 

fotó, fotópapíron 
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„A Sainte-Victoire azóta is kísért” 

 

Vera Molnar: Mont Sainte-Victoire a homokban, 1990 körül 

fotó, fotópapíron 

 

 
  



RENDETLENSÉG A RENDBEN 

Vera Molnar művészete 

Virtuális tárlatvezetés #19 

 

| SZABADDÁ VÁLNI AZ ALKOTÓMUNKÁBAN | 

 

Cserba Júlia: 

Beszélgessünk egy kicsit a kezdetről. Mikor merült fel benned először, hogy festő szeretnél lenni? 

 

Vera Molnar: 

Gyerekkoromtόl kezdve szerettem rajzolni, és apám büszkén el is tette a rajzaimat. Annak persze nem örültek, 

hogy ezt a pályát akarom választani. Rémes ezt mondani, de indulásomat a háború segítette. Az történt 

ugyanis, hogy szénhiány miatt szünet volt az iskolában. Tizenhat éves voltam akkor. Okosan kigondoltam, 

hogy azt mondom anyámnak: “Anyukám, én itthon csak utatokban vagyok, de tudok egy iskolát, ahol festeni 

tanítanak. Biztosan nem drága, és ha oda beirattok, akkor én napközben ott leszek, és nem zavarlak 

benneteket.” Így is történt, anyám beiratott Örkényi Strasser István iskolájában, ahol minden “sturmoid” volt. 

Értettem is, meg nem is, de őrült modernnek tűnt nekem, és határtalanul boldog voltam, hogy festeni tanulok. 

(Nemrégiben egyik vasárnap barátokkal a rue Mazarine sarkán ebédeltem, és utána elhatároztuk, hogy teszünk 

egy “tour de galerie-t”. Vasárnap lévén persze minden zárva volt, de az egyik galériában a kirakaton keresztül 

felfedeztem a magyar Sturm-kiállítást. Nagyon megörültem neki, mert a fiatalságom kapcsolódott hozzá.) 

Aztán megjött a szén, és vége lett a boldogságnak. Újra iskolába kellett menni, de kisírtam, hogy tovább 

járhassak az esti órákra. Többször kellett modell után női aktot rajzolnunk, ám az egyik alkalommal egy férfi 

ült modellt. Nagyon zavarba jöttem, mivel ilyent még sohasem láttam. Oldalról rajzoltam le, hogy kevésbé 

látszódjon. Amikor otthon apám meglátta a rajzomat, nagyon dühös lett, engem bezavart a szobámba, 

anyámmal pedig veszekedett, hogyan engedhetett abba a festőiskolába járni. 

 

Részlet Cserba Júlia: 1% rendetlenség, 100% szabadság című, Vera Molnarral készített interjújából. 

 

Fotó: Véra Molnar une rétrospective 1942/2012, Bernard Cheuveau, Paris, 2012 
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Cserba Júlia: 

Hogyan hatott rád, a fiatal képzőművészre mindaz a sok új, amivel a párizsi művészeti életben találkoztál? 

 

Vera Molnar: 

Amikor 1947-ben megérkeztem Párizsba, nem tudtam, hogy mit is szeretnék csinálni. Csak azt, hogy túl 

akarok adni anyukán-apukán, túl akarok adni Magyarországon, túl a magyar hivatalos művészeten. Ne érts 

félre, nagyon szerettem a szüleimet, de független akartam lenni. 

 

Cserba Júlia: 

Azt még nem tudtad, hogy mit akarsz, de azt határozottan igen, hogy mit nem. 

 

Vera Molnar: 

Így van. Budapesten a háború után Pán Imre üzletében láttam Kleet, Kandinszkijt és Héliont is, akinek nagyon 

szerettem azt a rövid korszakát, amíg absztrakt volt, de sok mindennel itt Párizsban találkoztam először. 

Mindent meg akartam ismerni, alaposan megnéztem Picasso, Mondrian, Klee és mások képeit, köztük 

Moholy-Nagyét is, akinek Magyarországon sohasem láttam munkáit. Teljesen ellentmondásos dolgokat 

szerettem, de az ember agyában sok ellentmondásos dolog elfér. 

 

Részlet Cserba Júlia: 1% rendetlenség, 100% szabadság című, Vera Molnarral készített interjújából. 

 

Fotó: Vera Molnar, 1953, Párizs 

Szöllősi-Nagy András: Kontextus és kronológia - Vera Molnar életműkiállítása az egri Kepes Intézetben, 

2012, Eger 
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Cserba Júlia: 

Nemrégiben hosszabb időt töltöttél kórházban. Valahányszor megérkeztem hozzád, mindig rajzolásba 

merülve találtalak. 

 

Vera Molnar: 

A kórházban kihasználtam az időmet, ott úgy sem tudtam mással foglalkozni. Otthon az embernek számtalan 

más dolga van. Amivel most kísérletezem, az az, hogy leteszem a ceuzámat a papírra, elindulok vele 

valamerre, aztán egyszer csak felemelem és kész a mű. Picasso is csinált ilyeneket, van is egy kis könyve rόla. 

De az igazi inspiráciό onnan ered, hogy korábban felfedeztem magamnak egy metszetet Claude Mellantόl. 

Úgy készített egy Jézus arcát ábrázoló metszetet, hogy a metszőszerszámát körbe-körbe vezette, és csak a 

vonalak vastagságát változtatta. Gondold el, ott van előtted egy kép, ami egy vonalbόl jött létre, mégpedig 

úgy, hogy a vonalak hol megvastagodnak, hol elvékonyodnak. Bekaptam én is az egyvonal-legyet, és most 

ilyesmin dolgozom. Az egyvonalas tanulmányokbόl talán egy installáciό lesz, talán valami más, még nem 

tudom. Ezeket a rajzokat a napi kόrházi menük hátoldalára készítettem, és mindegyiknek azt a nevet adtam, 

ami aznap szerepelt rajta: Stroganoff, padlizsán, cukkini és így tovább. 

 

Részlet Cserba Júlia: 1% rendetlenség, 100% szabadság című, Vera Molnarral készített interjújából. 

 

Fotó_1: Vera Molnar a kórházban, Horváth László 

Fotó_2: A rajzokból készült mű a kiállításban, Bakos Ágnes és Tihanyi Bence 

 

  
 

 

  



RENDETLENSÉG A RENDBEN 

Vera Molnar művészete 

Virtuális tárlatvezetés #22 

 

| VERA-TÖRTÉNETEK| 

 
A Rendetlenség a rendben c. kiállításunkon bemutatott műtárgyak nagy többsége Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit 

műgyűjtő házaspár tulajdonában vannak. Vera Molnarral személyes, baráti kapcsolatot ápolnak hosszú évtizedek óta. 

Közös útjukról Nemes Judit osztott meg néhány történetet. [A jegyzeteket változtatás nélkül közöljük.] 

 

"MEGISMERKEDÉS 

 

Mikor mi megérkeztünk Párizsba 1990-ben, Vera férje, Feri, már nagyon beteg volt, a rákövetkező évben meg 

is halt. Vera hősiesen viselte a veszteséget, akivel együtt kezdte Franciaországban az életet, egyik segítette a 

másikat, alkotótársak voltak mindenféle értelemben. 

Bár mindenki mesélt róla, tudtuk, milyen nehéz időszakot él át, személyesen csak később találkoztunk, Lucien 

és Jutka Hervé lakásán. Intelligens, szellemes, jó humorú emberként ismertük meg, így amikor panaszkodott 

a férjemnek, hogy ugyan szereti a Perrier ásványvizet, mégis meggondolja, mikor vegyen, mert az üvegeket 

még fel kell cipelnie az emeletre, döntöttünk, hogy elmegyünk Verához víz-szállító minőségben. Pár napra rá 

vittünk neki pár üveggel, így ismertük a házat is, ahol Vera lakik a mai napig is. 

Párizs belső kerületeiben még mindig vannak rejtett kertek, az ember belép egy ház kapuján, egy kertbe jut, 

ahol akár 4 különálló ház is lehet. Valószínűleg ezért is van, hogy a 14. kerületben lakik a legtöbb művész, 

nyugodt, szinte kisvárosias környezetben nagyon jól lehet elvonultan alkotni. Ilyen ház kertjében áll Vera háza 

is. Eredetileg egy hentesé volt, aki az egyik szinten élt, a másikon laktak Veráék, míg a tulajdonostól meg 

tudták venni a házat. Ekkor Vera megtervezte, hogy még egy szintet építsenek rá, ez lett a műterme. 

Ez idő tájt Vera egyre több kiállításon vett részt, többnyire Németországban. Szüksége volt valakire, aki 

bekeretezi a képeit, egyszerű vékony fakeretekbe, ami már akkor sem volt olcsó dolog, amúgy pedig semmi 

garancia nem volt rá, hogy egy-egy kiállításon valamennyi kép eladásra is kerül. Így kezdtünk segíteni neki a 

paszpartúzásban, kereteket csináltunk saját kezűleg. Amikor az ember ilyen közelségbe kerül ezekkel a 

művekkel, jobban meg tudja nézni, sokkal több információt kap a művésztől, mint aki már csak a galéria 

kirakatában látja. Hoztuk-vittük a kereteket, megnézhettük, hogyan készülnek a munkái, mit tervez, hiszen a 

munkafüzetét mindig megmutatta, oda berajzolt terveket, vagy beragasztott egy rajzát, amiből legközelebb 

egy új mű született. Természetesen sokszor írt nekünk pár sort, emlékeztetőként, milyen méretben kellene a 

keret, hogyan szeretné bemutatni azt a művet. Kiváló iskola volt ez a tevekénység nekünk is, a 

gyűjteményünket így mi tudtuk bekeretezni, abban az időben ugyanis nem nagyon lehetett kész keretet venni, 

csak cifra, faragott, aranyozott darabokat árultak. 

Így tart ez a barátság már majdnem 30 éve." 

 

Fotó_1: Párizs, Vera Molnar műtermében Nemes Judittal 

Fotó_2: Jegyzet Vera Molnartól 
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A Rendetlenség a rendben c. kiállításunkon bemutatott műtárgyak nagy többsége Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit 

műgyűjtő házaspár tulajdonában vannak. Vera Molnarral személyes, baráti kapcsolatot ápolnak hosszú évtizedek óta. 

Közös útjukról Nemes Judit osztott meg néhány történetet. [A jegyzeteket változtatás nélkül közöljük.] 

 

"NORMANDIA 

 

Vera és férje a 80-as években vett egy nyaralót szó szerint a normadiai tengerparton, akkoriban nem volt 

igazán divatos az, hogy kétemeletes, 10 lakásos épületet közvetlen a tengerparton építsenek fel és nem egy 

házat, messzebb, de lakott területen. Verának viszont pont az tetszett, hogy a teraszáról a végtelen tengert látja 

(bár az a rész tulajdonképpen a La Manche csatorna), amikor lement a vízhez, legalább 20 méteres 

homokpadon kellett átmennie. 

Minthogy ő a nyaralást is úgy képzelte el, hogy közben dolgozik, míg a férje hullámlovagolt, így adódott, 

hogy a homokfelületet használta mint skicc-papírt. A parton talált kagylót használta ceruzának, ha tetszett 

neki a végeredmény, lefotózta, ha nem, a következő hullám elmosta az egészet (letörölte a táblát), rajzolt 

ismét. 

Természetesen a kedvelt hegye (Mont Sainte Victoire) formavilágát nagyon ismerte, így ha talált olyan 

hordalékformát, ami a hegy kontúrjára emlékeztette, azt is megörökítette. Ezeket a fotóit részben a 

munkafüzetébe ragasztotta, így a további munkáját segítették, számtalan módon és sorozatban dolgozta fel ezt 

a jellegzetes hegyvonulatot. 

Amikor egyszer egy fotóssal meglátogattuk Verát a tengerparti házában, nagyon tetszett, hogy ugyan egészen 

közel van az épület a vízhez (mondjuk 60-70 méterre egy kis domborulaton áll), de az magánterület, legalább 

egy méter szép füves csík jelzi a tenger felől érkezőknek, hogy onnantól már magánterület következik, sehol 

semmi nincs bekerítve. A tengerparton hosszú kilométerekre csak a homokos part és némi kiugró szikla van, 

bejárható bármelyik irányban. A franciák szerint az országot körülvevő tengerpartokon csak két (!) embernek 

volt joga bekeríteni egy kis tengerparti részt, az egyik a mindenkori francia elnök, a másik Brigitte Bardot 

volt, aki hihetetlen népszerűséget szerzett Franciaországnak a filmjei által." 

 

Fotó: Sarkantyu Illés: Vera Molnar, Normandia, 2004; Vera Molnar - Válogatás a Kiscelli Múzeum - 

Fővárosi Képtár és a Szöllősi-Nagy - Nemes-gyűjtemény anyagából, kiállítási katalógus, 2019 
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A Rendetlenség a rendben c. kiállításunkon bemutatott műtárgyak nagy többsége Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit 

műgyűjtő házaspár tulajdonában vannak. Vera Molnarral személyes, baráti kapcsolatot ápolnak hosszú évtizedek óta. 

Közös útjukról Nemes Judit osztott meg néhány történetet. [A jegyzeteket változtatás nélkül közöljük.] 

 

"Vera 10-11 éves kora körül kapott ajándékba egy nagy doboz pasztellkrétát, amit a következő napokban 

kezdődő nyári szünetben magával vitt a Balatonra. 

Másnap kiült a partra és rajzolta, amit látott: sima vízfelület, háttérben egy hegy/domb vonulata, majd a 

elmenőfélben lévő nap. Másnap ismét ezt csinálta, harmadnap szintén. Egy idő múlva viszont észrevette, hogy 

azok a pasztellkréták, amiket az adott színhez használ, kezdenek rövidülni, el fognak fogyni! 

Ez természetesen bekövetkezett, így elkezdte azokat a színeket használni, amik megmaradtak, tehát volt, hogy 

a napnak csak a zöld szín jutott. Természetesen a szülők, ismerősök csóválták ugyan a fejüket, de hát ilyen 

egy gyerek! Holott Vera csak azt csinálta, amit aztán egész életében, a szisztémáját nem adta fel holmi 

idejétmúlt dologért, hogy a nap nem zöld." 

 

Fotó: Véra Molnar une rétrospective 1942/2012, Bernard Cheuveau, Paris, 2012 
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"Cserba Júlia: 

Az nem jelentett hátrányt, hogy nő vagy? 

 

Vera Molnar: 

Bizonyos fokig előny volt, mert úgy tudtam elérni a célomat, hogy a férfiak azt gondolták, hogy gálánsan 

segítenek nekem, szegény kis buta nőnek, miközben magamban azon mosolyogtam, hogy túljártam az 

eszükön, és én tudom, mi jár az ő fejükben, de ők nem, hogy mi jár az enyémben. Nemrégiben telefoninterjút 

kért tőlem egy mexikói feminista újságírónő. Azt várta, hogy panaszkodni fogok, amiért éveken keresztül a 

konyhában kellett töltenem az időt. Azt válaszoltam, hogy két mosogatás között azért mindig jutott időm a 

munkámra is, és ezzel nagyon felbosszantottam." 

 

Vera Molnar a kiállítás alkalmával adott interjújában ironikusan viszonyul saját női művész szerepéhez. A 

korabeli normákkal azonosulva természetesnek tekinti, hogy két mosogatás között tudott alkotni, míg férje 

jelentős karriert futott be. Kortársaihoz hasonlóan elutasítja a feminista kritikát, amely a női művészek 

korlátozott szereplehetőségeit vizsgálja. Beszédes adatnak tekinthető, hogy 1976-ig egyáltalán nem volt 

önálló kiállítása, művei csak ritkán jelentek meg a nyilvánosság előtt csoportkiállításokon. 

 

Részlet: Cserba Júlia: 1% rendetlenség, 100% szabadság című, Vera Molnarral készített interjújából. 

Fotó: Vera Molnar, 1961 
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2020. március 10. 
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2020. március 12.  

 
 

 



2020. március 13.  

 

Love! Story nélkül! 💙 

A Rendetlenség a rendben című kiállításunk - a járványügyi helyzetre való tekintettel - a mai napon tekinthető 

meg utoljára! 

Köszönjük, hogy ilyen sokan megnéztétek Vera Molnar műveit és részt vettetek a tárlatvezetéseken! 

A fotón a Love Story című liverimage fotója látható, Vera Molnar jegyzetével. 

 

 

 



2020. március 13. 

A Rendetlenség a renden - Vera Molnar művészete című, a Szöllősi-Nagy - Nemes-gyűjteménnyel közös 

kiállításunk mai nappal bezárt. 

Utolsóként egy kis útravaló a művésztől: "A kaland a lényeg. Csinálni, újracsinálni, változtatni, újra 

változtatni, aztán fordítva próbálni, újra és újra." 

https://www.youtube.com/watch?v=hKaJvCFfstE&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKaJvCFfstE&list=PLPsSHdNnv8jpWK8CtsubrRyaHNc9aP4fa&index=2

