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A Hét utolsó szó 

Hommage à Esterházy Péter 

 

A Hét utolsó szó című projekt két részből állt. A Hét utolsó szó. Haydn/Esterházy/Nádler 

című, 2017. április 9-én a Kiscelli Múzeum Templomterében rendezett koncertből, 

amelyen Esterházy Péter szövegeit Kerekes Éva és Mácsai Pál olvasta fel, s amelyen 

Nádler Istvánnak a Haydn/Esterházy mű inspirációjára született festményeit is látni 

lehetett. A koncertet követően április 11-23. között A Hét szó. Hommage à Esterházy 

Péter címmel hirdettük meg Nádler István festményeinek a kiállítását. A kiállítást ezt 

követően egy héttel, április 30-ig meghosszabbítottuk. 

 

Dubóczky Gergely kezdeményezése nyomán és vezényletével a Budapest Sound Collective 

előadásában került sor arra az ősbemutatóra 2014-ben, amelyen Haydn A Megváltó hét szava 

a keresztfán című darabját Esterházy Péter hét betétszövegével adták elő. Nádler Istvánt 

Haydn műve vizuálisan régóta foglalkoztatta, és elemi hatással volt rá, amikor 2015-ben 

Fischer Iván lakásszínházában hallotta a darabot. A téma egyetemes volta és annak belső 

törvényszerűségei vezették arra a felismerésre, hogy a képi, formai gondolkodásnak is ezt kell 

követnie. Nádler a hét szót tanításként értelmezve dolgozta fel, amelyben az én belső 

fejlődése során a hét szó erejét megértve stációkon keresztül halad, míg eljut arra a szintre, 

ahol külső segítség nélkül is kapcsolatot tud találni az örök, az egyetemes mező terét kitöltő, 

mindenható erővel. A tanítás hét szava a művész felfogásában felekezetektől és vallástól 

függetlenül minden ember számára lehetőség arra, hogy istenkép és istenhit nélkül 

transzcendencia-élményben legyen része. Nádler István műveivel visszatért a geometrikus 

formanyelvhez, melyet szimbolikus, spirituális tartalommal telített. 

 

2017. április 9-én, Húsvét előtt a darab tartalmához kiváló keretet adó Templomtérben a 

Dubóczky Gergely vezette Budapest Sound Collective Kerekes Éva és Mácsai Pál 

közreműködésével ismét előadta Joseph Haydn művét Esterházy Péter szövegével. A mű 

inspirációjára született Nádler István hét festményből álló sorozatát – a zene, szöveg és kép 

egységét megteremtve – a hangverseny alatt, majd azt követően három hétig láthatták a 

nézők.  



 

A kiállításra információs anyagok, leporello, molinó, képfeliratok készültek, ezek segítették a 

látogatót az értelmezésben. A nyitva tartás idején összesen két alkalommal a művész 

tárlatvezetést tartott átlag 50-70 fős közönség előtt: a Budapest Art Week-kel közös 

szervezésben 2017. április 22-én, majd a meghosszabbítás alatt 2017. április 29-én újra. 

 

Koncertlátogatók száma: 300 fő 

Kiállítást látogatók száma: 837 fő 
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Fotódokumentáció 

 





 


