
Köszönet mindazoknak az intézményeknek és magánszemélyek
nek, akik segítettek a kiállítás és a katalógus megvalósításában 
We are grateful to all the lenders, museums, institutions, and 
private collectors who assisted us in the preparation and realisa
tion of the exhibition and the catalogue > acb galéria (Budapest) 
Edwige BARON, Jeu de Paume (Paris), C³ Kulturális és Kommu
nikációs Központ Alapítvány (Budapest), Éditions Amsterdam  
(Paris), Anne MosseriMarlio Galerie (Zürich), Gerendai Gyűj
temény (Budapest), Marta GILI, Jeu de Paume (Paris), Irokéz 
Gyűjtemény (Szombathely), BARCZA Mihály, BARTA Péter,  
JAKSITY György, MAKRA Csaba, Marta PONSA, Jeu de Paume 
(Paris), SPENGLER Katalin és SOMLÓI Zsolt, SZŰCS Ferenc

Fenntartó | The museum is supported by > 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Művészetek Palotája
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The artworks grouped around the State of Shades are similarly 
thematised through their colours. The colours of the walls of the 
various halls – Aether, Terra Irredenta, Watching over the Reichstag, 
Cult of She-manity, EU Green Card Lottery, and UN Mauve Taupe – 
are either chromatic symbols used in the respective artworks in 
specific historical, political and geographical contexts, or ambi
ent colours, belonging to the everexpanding Société Réaliste col
our scale.

Realised as a coproduction with the Jeu de Paume, Paris, and 
in collaboration with acb Gallery, Budapest, and Anne Mosseri
Marlio Galerie, Zurich, the exhibition is supported by the National 
Cultural Fund of Hungary and the Institut Français.

Katalógus > A kiállítást az Éditions Amsterdam (Párizs), a Jeu 
de Paume (Párizs) és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum közös kiadásában 2011ben megjelent Société Réaliste:  
Empire, State, Building című átfogó katalógus kíséri. A Société 
Réaliste munkásságát részletesen tárgyaló és dokumentáló ki
advány Olivier Schefer, Giovanna Zapperi, Mélyi József, valamint 
a Société Réaliste tanulmányait és írásait tartalmazza. Szer
kesztette > Éditions Amsterdam, Société Réaliste. Tervezte >  
Société Réaliste. Fordította > Cyril Le Roy, David Robert Evans. 
Francia, angol nyelven, 242 oldal, feketefehér képek kel illusztrált. 
ISBN 9782354800864 | A budapesti kiállításra a katalógus szö
vegeinek magyar fordítását tartalmazó kiadványt jelentet meg  

Société Réaliste is an artists’ cooperative founded in 2004 by Ferenc  
Gróf (1972) and JeanBaptiste Naudy (1982). Central to their activi
ties is the exploration, subversion and deconstruction of the spe
cific devices of visual communication that have been developed 
and employed by institutions, governments and rulers, i.e., the 
representatives of power – in the fields of religion, politics, cul
ture, art and finance – so as to position themselves. By exploring 
the representative and aesthetic roles of these agencies – includ
ing signs, logos, maps, symbols, typefaces, landmarks, emblems, 
statues or even buildings – in complex contexts of much broader 
time and space, the artists place them in a new light in the form of  
a “political cabinet of curiosities”, a critical, narrative implemen
tation of design.

Through its title, empire, state, building primarily evokes the  
famous New York skyscraper, the “building/temple/work of art” 
that, ever since its completion in 1931, has been the mythological 
emblem of the United States, as much as a source of artistic inspi
ration – from the 1933 movie, King Kong, to Andy Warhol’s 1964 
silent film, Empire. At the same time, the use of punctuation, i.e., 
the commas inserted in the title, generates a new perspective of 
meaning, highlighting the origin and functioning of power sym
bols, from empire through state to construction. How do build
ings, public sculptures and monuments express and perpetuate 
ideology? How do public spaces visualise the relation between the 
modern state and culture? Such questions are raised by Société 
Réaliste in its critical analysis of the connections between archi
tecture and history, buildings and political power.

Following this train of thought, the exhibition at the Ludwig  
Museum presents early and recent works, with State of Shades 
(2012) at its centre, a sitespecific installation conceived for the 
Budapest show. Placed in the central exhibition space, the work 
visualises the colour average of masterpieces selected from the 
website of the Hungarian National Gallery, computed and juxta
posed using a computer program. The hidden ambiguity of the title 

– state: condition and/or body politic, shade: tint and shadow – re
fers to a critical study of the discourse and direction of the official 

A Société Réaliste művészkollektívát 2004ben alapította Gróf  
Ferenc (1972) és JeanBaptiste Naudy (1982). Tevékenységükben 
központi helyet kap az olyan vizuális kommunikációs eszközök 
gyűjtése majd vizsgálata, kiforgatása és dekonstruálása, amelye
ket intézmények, kormányok, uralkodók, vagyis a hatalom képvi
selői – vallási, politikai, kulturális, művészi, vagy financiális terü
leten – fejlesztettek ki és használtak saját maguk pozicionálására. 
Ezek az eszközök jelek, logók, térképek, szimbólumok, betűtípu
sok, műemlékek, emblémák, szobrok vagy épületek is lehetnek, 
melyeknek reprezentációs, esztétikai szerepét sokkal tágabb, idő 
és térbeli komplex összefüggésrendszerben és kontextusban he
lyezik el.  Így új megvilágításban tárulnak elénk, egy kritikai, nar
ratív dizájn eszköztár, „politikai ritkasággyűjtemény” formájában.

Az empire, state, building cím elsősorban a híres New Yorki felhő
karcolót idézi fel, azt az „épületet/templomot/műalkotást”, amely 
1931es megépülése óta mítosszá és az Egyesült Államok szimbó
lumává, valamint művészi inspirációs forrássá vált – az 1933as 

King Kong filmtől kezdve Andy Warhol Birodalom című, 1964es 
némafilmjéig. A vesszők használatával létrejövő, új jelentéspers
pektívát nyitó tagolás viszont a hatalmi szimbólum működésének 
folyamatára, eredetére világít rá, a birodalomtól az államon ke
resztül az épületig. Hogyan fejezik ki és örökítik meg az ideológi
át az épületek, a köztéri szobrok, illetve az emlékművek? Hogyan 
jelenítik meg a közterek a modern állam és a kultúra kapcsolatát? 
Az építészet és a történelem, illetve az épületek és a politikai ha
talom kapcsolatának kritikai elemzése − ezek a Société Réaliste 
által feszegetett kérdések.

A Ludwig Múzeumban látható kiállítás ezt a gondolatmenetet kö
vetve, korai és új alkotásokat bemutatva, a központi térben lát
ható State of Shades (Árnyékállam, 2012) című munka köré épül.  
A budapesti helyszínre kidolgozott, helyspecifikus színinstalláció  

Hungarian culture that fosters painterly traditions, or in a wider 
sense, that of art and nationstate representation.

A Life to See (2012) is a film projection based on a processing 
of the complete cinematic œuvre of German filmmaker Leni  
Riefenstahl, known for her films put in the service of National  
Socialist propaganda. Planned to run for 101 years and 17 days, 
the age Riefenstahl lived to, the film is composed of all the 
films she produced, from nature films to items of Nazi propa
ganda. The frames are projected randomly, each appearing for 
59 minutes. This lifework dissected into its elements can be 
placed in parallel with Société Réaliste’s first featurelength film,  
The Fountainhead (2010). It is based on the 1949 eponymous film  
directed by King Vidor, itself inspired by the 1943 bestselling 
novel of Ayn Rand, the champion of radical liberalism, a prophet 
of contemporary capitalism, the founder of philosophical and po
litical objectivism. In Société Réaliste’s version, the film has been 
emptied of all the characters, as well as the soundtrack, reducing 
it to a 111minute architectural décor and spectacle, made to re
veal the politicaleconomic web that surrounds each citizen and 
each spectator. Made as a sort of palimpsest, The Fountainhead 
is made to reveal its own underpinnings, woven from the links 
between capitalism and its ideological backdrop, architecture 
and modernism.

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK 
MUSEUM EDUCATION PROGRAMS

CSALÁDI PROGRAMOK 
Családi délelőtt > Kreatív foglalkozások szombat délelőttönként. 
Március 5én, 12én, 19én és 26án, 10.30 és 12.30 között.  
Programjegy: 600 Ft/fő.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
Tea – jó társaságban, nyugdíjas csoportoknak > Különleges 
múzeumi séta az idősebb korosztály számára, finom 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.

Integrált családi délelőtt > Kiállítás látogatás és alkotó 
foglalkozás megértési nehézséggel élő (Down szindrómás,  
autista, oxigénhiánnyal született stb.) óvodás, alsó tagozatos 
iskolások és szüleik, kísérőik részére. 
Május 12én és 26án, 10.30 és 12.30 között. 

Múzeumpedagógiai programok | Kapcsolat > 
muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu | +36 1 555 3477

TÁRLATVEZETÉSEK | GUIDED TOURS

Rendszeres tárlatvezetések > 2012. április 22. − július 29. 
Vasárnaponként 16.00 órakor. A kiállításra szóló belépőjeggyel ingyenes. 
Minimális létszám: 10 fő. Kérjük, előre jelezze részvételi szándékát, 
legkésőbb a vezetést megelőző napon 15.00 óráig a honlapunkon,  
a tárlatvezetés menüpont alatt!

Exkluzív tárlatvezetések > vasárnapokon 
SOCIÉTÉ RÉALISTE: április 20., 18 óra 
MÉLYI József (művészettörténész, műkritikus): május 6., 16 óra 
HAMMER Ferenc (szociológus): június 10., 16 óra 
SOMOGYI Hajnalka (művészettörténész): július 8., 16 óra  
MAGYAR Kornélia (politológus): augusztus 5., 16 óra 
A kiállításra szóló belépőjeggyel ingyenes.

Csoportos és egyéni tárlatvezetések >  
Információ és jelentkezés:  
tarlatvezetes@ludwigmuseum.hu | +36 1 555 3433

Group and Individual Guided Tours > 
For booking and information, please contact us at  
guidedtour@ludwigmuseum.hu | +36 1 555 3433

A kiállítás nyitva | Opening Hours of the Exhibition 
2012. április 20. – augusztus 5. | April 20 – August 5, 2012 
keddvasárnap: 11.00 – 18.00 / hétfőn zárva 
TuesdaySunday: 11.00 – 18.00 / Closed on Mondays 

a Ludwig Múzeum. Fordította > Házas Nikolett, Société Réaliste,  
Z. Varga Zoltán. | Tervezte > Société Réaliste és Szmolka Zoltán

Catalogue > The exhibition is accompanied by an extensive 
catalogue, Société Réaliste: Empire, State, Building published by  
Éditions Amsterdam (Paris), Jeu de Paume (Paris) and Ludwig 
Museum – Museum of Contemporary Art, in 2011. The publica
tion offers a comprehensive overview and an extensive documen
tation of Société Réaliste’s works, including essays and texts by 
Olivier Schefer, Giovanna Zapperi, József Mélyi and Société Réali
ste. | Edited by > Éditions Amsterdam, Société Réaliste. Graphic 
design and layout > Société Réaliste. Translation > Cyril Le Roy, 
David Robert Evans. French, English, 242 pages, b&w illustrations. 
ISBN 9782354800864 | For the exhibition in Budapest, the 
Hungarian translations of the catalogue essays are published by  
Ludwig Museum. | Translations > Nikoletta Házas, Société Réaliste,  
Zoltán Z. Varga | Graphic design and layout > Société Réaliste and 
Zoltán Szmolka

Könyvtár | Library > A kiállításhoz kapcsolódó kiadványok 
olvashatók a Ludwig Múzeum 2. emeleti könyvtárában. | Publica
tions connected to the exhibition can be consulted in the museum 
library on the second floor. Nyitva > szerdapéntek 11.00 – 18.00, 
szombat 14.00 – 18.00 | Open > WednesdayFriday 11 a. m. – 18 p. m.,  
Saturday 2 p. m. – 6 p. m.

Koordinátor | Exhibition coordination > KOPECZKY Róna 
Asszisztensek | Assistants > RUDA Szandra, TÓTH Luca 
Önkéntes munkatársak| Interns > FLOHR Zsuzsanna, 
KOVÁCS Ágota Júlia

Kiemelt partner 
Special partner

a Magyar Nemzeti Galéria honlapjáról válogatott mesterművek 
számítógépes program segítségével meghatározott, majd egymás 
mellé helyezett színátlagát jeleníti meg. A címben rejlő kétértelmű
ség – state: állam és/vagy állapot, shade: árnyalat és árny, árnyék –  
a festői hagyományokat ápoló magyar hivatalos kultúra diskurzu
sának és irányvonalának, avagy tágabb értelemben a művészet és 
nemzetállami reprezentációjának kritikai vizsgálatát jelenti. 

A Life to See (Egy életen át látni, 2012) című vetítés a nemzetiszocia
lista propagandát kiszolgáló német filmrendező, Leni Riefenstahl 
teljes filmográfiájának feldolgozását mutatja. A 101 év és 17 nap 
időtartamúra tervezett, Riefenstahl élethosszával megegyező 
hosszúságú vetítés véletlen sorrendben, egyenként 59 percig ve
tített filmkockákra bontva mutatja be a rendező összes filmjét  
a náci propaganda filmektől a természetfilmekig. Az elemeire 
szedett életmű így párhuzamba hozható a The Fountainhead  
(A forrás, 2010) című, a Société Réaliste első játékfilm hosszúságú 
munkájával. A mű alapját King Vidor 1949es azonos című film
je, és az azt inspiráló, Ayn Rand által 1943ben kiadott bestseller 
képezi. Utóbbi a radikális liberalizmus bajnoka, a kortárs kapita
lizmus prófétája, a filozófiai és politikai objektivizmus megala
pítója volt. A Société Réaliste által kidolgozott, szereplőktől és 
hanganyagtól mentes, narratíva nélküli változat egy 111 perces 
építészeti díszletté és látvánnyá válik. Így lesz láthatóvá az a poli
tikaiközgazdasági háló, amely minden polgárt és nézőt körülvesz.  
A palimpszesztszerűen elkészített film saját alapját fedi fel, amely 
a kapitalizmus és ideológiai háttere, az építészet és a moderniz
mus kapcsolatából szövődik.

A State of Shades köré csoportosuló műtárgyak tematizálása kü
lönböző színkódok szerint jelenik meg. Az egyes termek falszí
ne – Aether (Éter), Terra Irredenta, Watching over the Reichstag  
(Időzés a Reichstag ormán), Cult of She-manity, EU Green Card 
Lottery (EU Zöldkártya Lottó), UN Mauve Taupe (ENSZ barnás-
szürke mályva) – egyegy, már létező műben használt, történel
mi, politikai és földrajzi vonatkozásban kidolgozott kromatikus 
szimbólum vagy ambient, amely az állandóan bővülő Société 
Réaliste színskála része. 

A kiállítás a párizsi Jeu de Paume és a budapesti Ludwig Múzeum 
– Kortárs Művészeti Múzeum koprodukciójában, a Nemzeti Kul
turális Alap és az Institut Français támogatásával, valamint az 
acb galéria, Budapest és az Anne MosseriMarlio Galerie, Zürich  
közreműködésével valósult meg.  

Nyitva | kedd – vasárnap 10.00 – 20.00 | hétfőn zárva
Opening hours | Tuesday – Sunday 10 am – 8 pm | closed on Mondays
Művészetek Palotája | Palace of Arts | H1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
Tel: +361 555 3444 | info@ludwigmuseum.hu | facebook.com/ludwigmuseum

Spektrális Aerózió | Spectral Aerosion, 2011 
© Koronczi Endre. A művészek jóvoltából 
Courtesy of the artists

Société Réaliste © Uroš Hočevar. A művészek jóvoltából. | Courtesy of the artists

The Fountainhead, 2010 (állókép a filmből | film still)
© Société Réaliste. A művészek jóvoltából | Courtesy of the artists

Birobidzsáni ajándék | A Gift from Birobidzhan, 2011 
© Société Réaliste. A művészek jóvoltából | Courtesy of the artists

Commonscript (részlet | detail), 2011 
© Société Réaliste. A művészek jóvoltából | Courtesy of the artists
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Világ kozmopolitái, még egy erőfeszítést! | Cosmopolites de tous les pays, encore  
un effort, 2010 © Nada Zgank. A művészek jóvoltából | Courtesy of the artists
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empire, state, building c. kiállítás | exhibition, Jeu de Paume, Párizs | Paris, 2011  
© Arno Gisinger. A művészek jóvoltából | Courtesy of the artists
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