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Bernar Venet előadása és performansza
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A kiállításmegnyitón köszöntőt mond 
Hegyeshalmi László, a veszprémi Művészetek Háza igazgatója, 
Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, 
valamint Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete 
és Lukács Viola kurátor.

Bernar Venet művészete a Vass László Gyűjteményben, illetve Budapest és Veszprém 
közterein lesz látható július közepétől október végéig. A művész neve egybeforr gigantikus 
acélszobraival, melyeknek többsége Nyársapátban készül, és hazánkból indulva 
hódítja meg a világot.
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A magyar közönség több ízben találkozhatott Venet munkáival a Műcsarnokban, elsőként 
a Fémjelzések/ Metal signals (1999) csoportos kiállítás keretében, majd New York – 
Versailles – Budapest (2012) címmel megrendezett életmű kiállításon, ahol átfogó képet 
kaphatott Bernar Venet munkásságáról. A kiterjedt életmű különös ötvözete a bizarr 
művészi megoldásoknak, a következetes szellemi munkának és a nyughatatlan felfedező 
készségnek. Az ikonikus ívek, egyenes vagy szabálytalan vonalak és szögek eredője az 
a szűnni nem akaró kíváncsiság, ami már a hatvanas években a matematika és a természet-
tudományok irányába terelte az i�ú művészt. Ezen korai rajzok ritka gyűjteménye 
is bemutatásra kerül a MetaMetria kiállítás keretében. 

A kiállításon a rajzok mellett kiemelt szerepet kapnak a makettek. E kisméretű, finom 
kidolgozású műveket ugyanaz az intelligencia és integritás jellemzi, mint nagyobb társaikat, 
de megvan bennük az a sajátos vizuális intimitás, mely könnyebbé teszi befogadásukat. 
Ugyanakkor valamennyi alkotás közül ezek a kísérleti miniatűrök állnak legközelebb 
a művész ideáinak világához.

A kiállítás ideje alatt – mint egyfajta múzeumtér-tágítási kísérlet – három köztéri alkotás 
kerül bemutatásra Veszprém város történelmi terein, illetve egy Classical Arcs installáció 
lesz látható Budapest szívében, a Március 15. téren.

MetaMetria - a kiállítás címe talányként hordozza azt a belső feszültséget, amely Venet 
művészetét jellemzi. Ez nem más, mint egy messzemenőkig önreflektív és kritikus művészeti 
magatartás, ami szüntelen tágítja az általa alkotott világ határait. Többnyire e rendszeren 
kívül pihen meg a művész egy-egy pillanatra, s onnan ismét elrugaszkodva áll elő újabb 
ötletekkel a korábbiak megcsúfolására. A látszólagos ellentmondás egy több mint 50 éves 
művészi pályában oldódik fel, és kívülről szemlélve ezen elemek koherens egészet alkotnak, 
egy teljességet idéző pályaképet, ami a foto, a hang, a festészet és performansz kísérleti 
alkalmazásával keresi a választ a teret, időt és érzékelést érintő létkérdésekre.

A kiállítás Veszprém Város Önkormányzatának és az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. önzetlen 
támogatásával valósult meg, a VeszprémFest keretében és média-együttműködésben 
az Art Market Budapest csapatával. Külön köszönet illeti Vass László műgyűjtőt 
és a veszprémi Művészetek Háza készséges csapatát.

A MetaMetria projekt örömmel üdvözli a művészt Veszprémben a kiállítás megnyitó 
ünnepségén, ahol Bernar Venet bemutatkozó előadására és “Acccident” performanszára 
is sor kerül. A kiállítás apropóján jelenik meg az első magyar nyelvű, Bernar Venet 
művészetét teljességében bemutató kiadvány. A publikációt Hornyik Sándor és Joseph 
Antenucci Becherer esszéje gazdagítja, egy a művésszel készített interjú kíséretében.

További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Lukács Viola, a MetaMetria projekt kurátora 
+41 79 280 9280 / violalukacs@gmail.com



Életrajzi adatok

Bernar Venet (1941) már kisgyermekként kitűnt társai közül ábrázoló készségével, Nizzában alapszintű 
művészeti tanulmányokat folytatott, majd 1959-től egy éven át a nizzai Operában dolgozott díszlettervezőként. 
1961-ben behívták katonának, ahol műtermet rendezett be magának, fotográfiával és minimalista kátrányfest-
ményekkel kísérletezett. 1963-ban elkészítette első és egyben legradikálisabb szobrát, a “Tas de Charbon”-t, 
ez Budapesten is bemutatásra került a 2012-es Műcsarnokbeli életmű-kiállításon. A kezdeti New York-i 
időszakban olyan konceptuális művek születtek, amiben a természettudományos és gazdasági algoritmusok 
vizuális értelmezéséhez szemiotikai eszközkészletet használt, hasonlatosan az Art&Language képviselőihez 
vagy On Kawara-hoz, akikkel Venet jó barátságot ápolt. 1970 és 1976 között nem alkotott, tudományos jellegű 
kutatásokat végzett, és előadó volt a Sorbonne-on. 1977-ben részt vett a kasseli Documenta VI-on, majd 
egyéni kiállítások sora fémjelezte visszatérését a művészeti világba. 1979-ben a matematikai formulák síkbeli 
ábrázolását három dimenzióba fordította fából készített reliefek segítségével. Ebből hamarosan kifejlődtek 
a napjainkban ismert kolosszális “vonalszobrok”, kiemelendő az “Indeterminate Line” sorozat, ami meghozta 
számára a világsikert. (Ennek legújabb mesteri példája Veszprémben lesz látható a kiállítás ideje alatt.) 
1988-ban a párizsi Opera Favart-termében balettet rendezet „Graduation” címmel. A kilencvenes években 
komponált indusztriális zajzenéi előre vetítették a Venet művészetét napjainkban is meghatározó témát; 
az esetlegesség és a véletlen ábrázolását. 

Ennek szellemében 1961óta több performanszot is bemutatott, többek között Nizzában, New Yorkban, 
Párizsban, valamint 1999-ben, a Műcsarnokban rendezett kiállítás alkalmával. 
(A közeljövőben Veszprémben és Mexico City-ben tervez további performanszokat.)

2011-ben a Napkirály Versailles-i palotájában került sor nagyszabású kiállítására, 
amit a legsikeresebb kortárs intervencióként tartanak számon a műemlékegyüttes történetében.

Világszerte számos monumentális köztéri szobra áll olyan városokban, mint Párizs, Berlin, Tokió, 
Strasbourg, Szöul, Nizza, Austin, San Francisco, Ulm és Genf.

Állami és szakmai elismeréseiből csak néhányat említve: a francia Nemzeti Művészettámogatási Alapítvány díj, 
az Arts de la Ville de Paris Nagydíjával, a Francia Köztársaság Becsületrendje, az IVAM Nemzetközi 
Julio González szobrászati díja és 2016-ban az amerikai ISC Életmű-díját is megkapja kortárs szobrászati 
tevékenységéért. Jelenleg New York-ban és a dél-franciaországi Le Muy-ben él és dolgozik.
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Venet munkái számos jelentős magán- és közgyűjteményben helyet kaptak
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