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Válogatás a Ludwig Múzeum – Kor társ Művészeti 
Múzeum gyűjteményéből 

A kiállítás részeként bemutatjuk 
Csákány István :  Szellemtar tás  ( 2012 ) című, 
a dOCUMENTA (13) felkérésére készült installációját. 

2 012. 12. 0 6. ›  2013. 12. 31.

A Ludwig Múzeum új állandó tárlata – a legismertebb művek ki-

állításán túl – ezútt al a gyűjtemény egyik alapvető sajátosságára, 

az egykori „kelet” és „nyugat” párbeszédére hívja fel a fi gyelmet, 

különös tekintett el a rendszerváltás előtti   időszakra, a hatvanas-

nyolcvanas évekre. A múzeum 1989-es alapítása óta program-

szerűen törekedett  a kelet-európai, illetve az amerikai és nyugat-

európai kortárs művészet jelenségeinek együtt es bemutatására 

és gyűjtésére, annak a többirányú és termékeny kapcsolatnak a 

feltérképezésére, amellyel a régió művészei kötődtek a háború 

utáni nemzetközi tendenciákhoz és művészeti  központokhoz. 

A jelenlegi kiállítás az egyes művek értelmezésével és új összefüg-

gésekbe helyezésével igyekszik az ismert vagy eddig feltáratlan 

kapcsolatokat megvilágítani, miközben érinti  az elmúlt ötven év 

társadalmi-politi kai változásait, és átt ekintést ad a múzeum gyűj-

teményének történetéről is. 

A kelet-nyugati  megosztott ságot, a hidegháborús szemléletet kí-
vánta meghaladni a budapesti  Ludwig Alapítványt és Múzeumot 
életre hívó német gyártulajdonos és műgyűjtő Peter Ludwig, aki 
már a hetvenes évektől kezdve figyelmet szentelt nemcsak az 
amerikai, hanem a vasfüggöny mögötti   művészetnek is. 

Ízlését és módszereit számos bírálat érte, ugyanakkor személye és 
gyűjteménye katalizátorként működött Budapesten, amelynek 
eredményeként létrejöhetett  az első, nemzetközi anyagot is gyűj-
tő magyar kortárs művészeti  múzeum. 

A modern művészet második világháború utáni németországi re-
habilitációja volt a célja az 1955-ben útjára indított  kasseli dOCU-
MENTÁnak, amely napjainkra a világ legfontosabb, trendformáló 
kortárs képzőművészeti  bemutatója lett . Az állandó kiállítás vendé-
geként mutatjuk be Csákány István Szellemtartás (Ghost Keeping, 
2012) című, a legutóbbi dOCUMENTA (13)-ra készített  nagyszabá-
sú installációját, amely Kassel után elsőként a Ludwig Múzeumban 
látható. Csákány István sikeres kasseli szereplése újabb lehető-
séget ad arra, hogy a közép-kelet-európai szituáció ismét a nem-
zetközi párbeszéd részévé válhasson. 

Csákány témáját és radikális realizmusát az európai újrealizmus 
egyes darabjainak segítségével gondoljuk tovább, amelyek a hu-
szadik századi modern tömegtermelés, a gépkorszak elidegene-
dett , szürreális vagy épp banális hangulatát hordozzák. 

Az amerikai pop art ikonográfi ájában a témát a fogyasztói társa-
dalom szimbólumai és javai, a populáris kultúra ikonjai egészíti k 
ki. A hetvenes évek hiperrealizmusa ezt a személytelen objek-
ti vitást fokozza a végletekig. A gyűjtő Peter Ludwig számára a pop 
art és a hiperrealizmus művészei jelenített ék meg leghiteleseb-
ben azt az életf ormát és értékrendet, amellyel nagyiparosként és 
gyűjtőként azonosulni tudott , ugyanakkor a valóságábrázolást ér-
tékelte nagyra a kelet-európai realista tendenciákban is, mivel a 
művészetet alapvetően egyfajta kordokumentumnak tekintett e. 
E szemlélet alapján alakította ki gyűjteményét, amelynek egyik 
kulcsfogalma a történelem- és emberábrázolás. 

A hatvanas évek amerikai kultúrájának és képzőművészetének 
európai térhódítása a Velencei Biennále és a kasseli dOCUMENTA 
több bemutatójához köthető. A magyar neoavantgárd új generá-
ciójának tagjai (a későbbi Ipartervesek) a hatvanas évek elejétől 
utazhatt ak hosszabb-rövidebb külföldi utakra, többek között  így 
tájékozódhatt ak a nemzetközi tendenciák felől. 

Az 1966-ban az első magyarországi happeninget megszervező, 
illetve az 1968-ban és 1969-ben az ún. Iparterv kiállításokon be-
mutatott  művészek a 2. világháború után első alkalommal kerül-
tek szinkronba az aktuális irányzatokkal; a heterogén csoportot az 
új szemlélet és az együtt es fellépés igénye fogta össze. 

1968-69 forradalmi hangulata a kapitalista rendszer kriti káját, a 
baloldali eszmék megerősödését hozta Nyugaton, ugyanakkor a 
csehszlovákiai katonai beavatkozás igazolta, hogy alapvető refor-
mokat, társadalmi, hatalmi átrendeződést nem tűr el a kommu-
nista egypártrendszer és a Szovjetunió. A nyugati  kommunista 
pártok értelmiségi tagjai – köztük Pablo Picasso – nem ismerték 
fel a szovjet tí pusú diktatúra valódi arcát. A hivatalos kulturális 
csatornákon csak ellenőrzött  és megszűrt információk juthatt ak 
át még egy jó ideig. Politi kai és személyes okokból számos magyar 
művész választott a az emigrációt ezekben az években, akik aztán 
Nyugat-Németországban, Svájcban, Ausztriában vagy Francia-
országban hozták létre életművüket. Ugyanakkor informális isme-
retségek és művészeti  együtt működések alakultak ki nyugati  és 
kelet-európai művészek között  – többek között  a Fluxus rendez-
vényei kapcsán vagy a mail art megjelenésével –, amelyek hosszú 
távú barátságokat alapoztak meg. Egy példa erre az 1972-es 
magyar-cseh-szlovák művészeti találkozó a balatonboglári ká-
polnában, amely a három nemzet közötti   megbékélés szimbolikus 
gesztusává vált. 

Az európai hatalmi játszmákon belül különösen érzékeny kérdés 
volt Nyugat- és Kelet-Németország viszonya. A közös német tör-
ténelem és a kortárs valóság témáit a realizmus és expresszio-
nizmus különféle hagyományait folytató festők és szobrászok 
dolgozták fel a két Németországban. A hetvenes évek második 
feléből és a nyolcvanas évek elejéről választott  egyes német, 
magyar, orosz vagy amerikai művek témája is a hidegháborús szi-
tuáció, a kelet-nyugati  kommunikáció és annak nehézségei, illetve 
a politi kán túllépő globális megoldási javaslatok. 

A kétpólusú világrendszer felszámolását végül az 1989-es politi kai 
változások hozták el; a folyamathoz nem kis mértékben hozzá-
járultak a művészi és egyéni szabadság univerzális elveit valló ér-
telmiségiek és művészek is. 

A Ludwig Múzeum új állandó kiállítása a több mint 500 művet szám-
láló gyűjteményből mintegy 80 darabot mutat be a közönségnek.

A Ludwig Múzeum keretein belül működő ACAX a dOCUMENTA 
(13) hivatalos magyar partnerintézményeként Csákány István 
installációjának megvalósítását szakmailag és anyagilag egy-
aránt jelentősen támogatt a. 

A kiállítást rendezte › Szipőcs Krisztina

THE OTHER HALF OF THE SKY 
Selected works from the collection of Ludwig 
Museum – Museum of Contemporary Art 

The exhibition features István Csákány ’s installation 
Ghost Keeping  ( 2012 ), commissioned 
by dOCUMENTA (13 )

06. 12. 2 012 ›  31. 12. 2 013 

In additi on to displaying the most well-known artworks, the new 
permanent exhibition of Ludwig Museum focuses on a funda-
mental characteristi c of the collecti on, the dialogue between 
“East” and “West”, with a special accent to the period before the 
regime change, the 60s-80s. Since its establishment in 1989, the 
museum has made its mission to present and collect the phe-
nomena of Eastern European, American and Western European 
contemporary art in their enti rety, and to gauge the multi direc-
ti onal and fruitf ul connecti ons the arti sts of the region had with 

post-war internati onal tendencies and art centres. Reinterpreti ng 
and recontextualising the pieces on show, the present exhibiti on 
endeavours to throw light on the connecti ons we know about or 
which are yet to be revealed, while refl ecti ng on the social-politi -
cal changes of the past 50 years and reviewing the history of the 
museum’s collecti on. 

Peter Ludwig, German factory owner and art collector, found-
er of the Ludwig Foundati on and Museum in Budapest, aimed to 
transcend the Cold War atti  tude and the rupture between East-
West. Already in the 70s, he devoted his att enti on not only to 
American art, but also to art behind the Iron Curtain. His taste 
and methods were oft en criti cised, but his person and his collec-
ti on both functi oned as catalysts in the Budapest scene, resulti ng 
in the concepti on of the fi rst Hungarian museum of contempo-
rary art that would also collect internati onal art. 

Launched in 1955, the aim of dOCUMENTA in Kassel was the 
rehabilitati on of modern art in post-WW2 Germany. By now it has 
evolved into the most important trendsetti  ng contemporary art 
show in the world. As a special feature of our permanent exhibi-
ti on, we present István Csákány’s grandiose installati on Ghost 
Keeping (2012), which he created for dOCUMENTA (13). Ludwig 
Museum is the fi rst venue to display the work aft er Kassel. István 
Csákány’s successful parti cipati on in Kassel is yet another oppor-
tunity for the Central and Eastern European situati on to become 
part of the internati onal dialogue. 

We interpreted Csákány’s theme and radical realism further 
through some pieces of European new realism, which bear the 
alienated, surreal or banal mood of twentieth century mass 
producti on, the mechanical age. In the iconography of American 
pop art, this theme is complemented by the symbols and goods 
of consumer society, the icons of pop culture. The hyperrealism 
of the 70s pushes this impersonal objecti vity to extremes. For 
Peter Ludwig the collector, the lifestyle and values he could 
identi fy with as an industrialist and collector were represented 
most authentically by the artists of pop art and hyperrealism. 
Likewise, in the Eastern European tendencies of realism, he 
valued the representation of reality and people, as he funda-
mentally considered art a kind of document of the age. He 
fashioned his collecti on based on this approach, making the 
representati on of history and people one of its governing concepts. 

The European spreading of the American culture and art of 
the 60s is related to the succession of Venice Biennales and 
dOCUMENTAs of Kassel. The members of the new generati on of 

Hungarian neo-avant-garde (later Iparterv group) could travel 
abroad for shorter or longer terms from the early 60s, and this 
was one of their channels of being informed about internati onal 
tendencies. The artists who organised the first happening in 
Hungary in 1966, and who were presented at the so-called 
“Iparterv” exhibiti ons of 1968 and 1969 were, for the fi rst ti me 
after the second world war, in sync with current trends; the 
heterogeneous group was united by the new approach and the 
need for a collecti ve presence. 

The revoluti onary mood of 1968-69 brought about the criti que of 
the capitalist system, the reinforcement of leftist ideals in the 
West. At the same time, the military intervention in Czecho-
slovakia confi rmed that the communist single party system and 

the Soviet Union would not stand fundamental reforms or social 
and power realignment. The intellectual members of Western 
communist parti es – Pablo Picasso among them – did not recog-
nise the true face of the Soviet dictatorship. For a long ti me to 
come, only controlled and fi ltered informati on could pass through 
offi  cial cultural channels. Several Hungarian arti sts opted for emi-
grati on for politi cal and personal reasons in these years, to create 
their oeuvres in West Germany, Switzerland, Austria or France. 
Then again, informal relati onships and arti sti c collaborati ons 
were formed between Western and Eastern European arti sts – 
around Fluxus events or with the emergence of mail art, among 
others –, laying the foundati ons of long-term friendships. An ex-
ample of this was the meeting of Hungarian-Czech-Slovakian 
arti sts in 1971 in a chapel in Balatonboglár, which became the 
symbolic gesture of reconciliati on of the three nati ons. 

The relati on between West and East Germany was a parti cularly 
delicate subject within the theme of European power games. The 
subjects of shared German history and contemporary reality 
were addressed by painters and sculptors pursuing various 
traditi ons of realism and expressionism in the two Germanys.
Certain German, Hungarian, Russian or American pieces selected 
from the second half of the 70s and the early 80s also themati se 
the cold war situation, the communication between East and 
West and its diffi  culti es, and suggested global soluti ons that go 
beyond politi cs. The eliminati on of the bipolar world system was 
eventually brought about by the politi cal changes of 1989; the 
intellectuals and artists professing the universal principles of 
arti sti c individual freedom greatly contributed to the process. 

The new permanent exhibiti on of Ludwig Museum presents about 
80 pieces of the collecti on of more than 500 artworks. 

The offi  cial Hungarian partner organizati on of dOCUMENTA (13), 
ACAX – an affiliate of the Ludwig Museum – supported the 
realization of István Csákány’s installation both financially and 
professionally.

Curator of the exhibition › Krisztina Szipőcs

Katalógus › 

A 2010-ben megjelent A gyűjtemény című 347 oldalas kiadvány 
A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti  Múzeum gyűjteményének 
teljességét felölelő katalógus, az intézményt bemutató bevezető 
tanulmánnyal, a legjelentősebb 160 mű nagyméretű reprodukci-
ójával és a gyűjteményben található összes művet tételesen fel-
soroló katalógussal.  

Catalogue › 

The catalogue entitled The Collection published in 2010 is a 
volume of 347 pages encompassing the entire collection of 
Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art. It includes an 
introductory essay presenti ng the insti tuti on, large reproducti ons 
of the most important 160 artworks, and a catalogue itemising 
every piece in the collecti on.  

Könyvtár ›  

A múzeum gyűjteményéhez kapcsolódó kiadványok olvashatók 
a Ludwig Múzeum 2. emeleti könyvtárában.

Library ›

Publicati ons connected to the collecti on can be consulted in the 
museum library on the second fl oor.       

Tom Wesselmann:  Tá jkép No.  4 .  › Landscape #4 › 1965

Pablo Picasso:  Matador  és  meztelen nő  ›  Matador  and Nude 
Woman ›  1970    
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A.R.  Penck:  Metaf iz ikus  áthatolás  egy zebrán › Metaphys ica l 
Passage through a  Zebra › 1975

J iř í  David:  Rejtett  kép › H idden Image (Peter  Ludwig)  › 1995 

Yoko Ono:  Játssz  b iza lommal!  › P lay  I t  by  Trust  › 1986-1987

J u r i j  L e i d e r m a n :  M e g sz ü l e te tt ,  v i d á m ,  m e g h a l t  ›  B o r n ,  H a p p y, 
Dead › 1989

Konrad Klapheck:  Áhítat  › Devot ion › 1959

Csákány István:  Sze l lemtartás  ›  Ghost  Keeping ›  2012
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 K iemelt  partner › Specia l  Partner ›

 A  műtárgyvásár lások támogatói  › Acquis i t ions  supported by  ›

 Támogatók › Sponsors  › 

 Nyitva  ›  Kedd – Vasárnap:  10.00 –18.00 ›  Hétfőn zárva

Open  ›  Tuesday – Sunday:  10 a. m.– 6 p. m.  ›  Closed on Mondays

Művészetek  Pa lotá ja  ›  Palace  of  Arts  ›  H -1095  Budapest , 

Komor  Marce l l  u. 1. › +36 1  555  3444 ›  info@ludwigmuseum.hu

›  www.facebook.com/ludwigmuseum

 A múzeum fenntartója ›  The museum is  supported by ›  

  Múzeumpedagógiai programok

Museum education programs

ISKOLÁSOKNAK

Tematikus foglalkozások

Térhódítás 

› az általános iskola felső tagozatosai és középiskolások számára.

Az öt érzékszerv 

› óvodás és kisiskolás csoportoknak. 

Múzeumi órák

A síkidomok világa 

› az ötödikes általános iskolai geometria tananyagra épülő 

program. 

Ami a tananyagból kimaradt 

› múzeumi séta érett ségire készülő csoportoknak.

Lapozgató 

› könyvtárismereti  és használati  foglalkozása a Ludwig Múzeum 

szakkönyvtárában. 

A program valamely másik foglalkozás mellé kérhető. 

A foglalkozások angol, német és francia nyelven is kérhetők.

Nyelvi kompetencia fejlesztése minden korosztály számára.

A programokhoz előzetes bejelentkezés szükséges. 

Programjegy: 600 Ft/fő

SZAKMAI PROGRAMOK

Ped.kedd 

› kortárs múzeumpedagógiai műhely tanároknak, 

múzeumpedagógusoknak, egyetemi hallgatóknak. 

A program időpontjáról később adunk tájékoztatást.

CSALÁDI PROGRAMOK

Családi délelőtt  

› Kreatí v foglalkozások szombat délelőtt önként, 

10.30 –12.30 között . 

Az első foglalkozást 2013. január 12-én tartjuk. 

Programjegy: 600 ft /fő

Integrált Családi Délelőtt  

› Kiállítás-látogatás és alkotó foglalkozás megértési nehéz séggel 

élő (Down szindrómás, auti sta, oxigénhiánnyal született  stb.) 

óvodás, alsó tagozatos gyermekek és szüleik, kísérőik részére. 

Bejelentkezés szükséges. A program ingyenes.

Szülinap Lumi-parti  

› Egy felejthetetlen szülinap? A Ludwig Múzeum gondoskodik 

róla, hogy a nagy nap az ünnepelt és vendégei számára is igazán 

különleges élmény legyen. Óvodások és kisiskolások számára. 

További információk a múzeum honlapján.

Családi koff er 

› Az interaktí v múzeumi séta lehetőségével „telepakolt” 

műanyag koff er a 3. emeleti  kiállítótér bejáratánál vehető át. 

A családi koff er magyar és angol változatban is elérhető. 

A program ingyenes.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

Tea – jó társaságban 

› nyugdíjas csoportoknak. Különleges múzeumi séta az idősebb 

korosztály számára, fi nom teával és izgalmas beszélgetésekkel. 

Szerdánként 10.00 és 12.00 óra között . (Igény szerint más 

időpont is választható.) 

Szervezett  nyugdíjas csoportok előzetes bejelentkezését várjuk! 

Programjegy: 300 Ft/fő

Kortárs érintések 

› Csoportra szabott  múzeumpedagógiai foglalkozások, 

tárlatvezetések látássérült, siket és gyengén halló, illetve 

megértési nehézségekkel élő látogatóink számára.

TÁRLATVEZETÉSEK 

A tárlatvezetésekről a múzeum honlapján tájékozódhat. 

Kapcsolat › Contact

muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu  ›  +36 1 555 3477

 The Other  
Half of
     the Sky

Az égbolt
  másik fele


